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EU-steun voor de westelijke Balkan gehinderd door 
tekortkomingen bij de nationale autoriteiten, aldus controleurs  

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer was de financiële steun van de EU voor de landen in de 
westelijke Balkan over het algemeen doeltreffend en heeft deze enigszins bijgedragen tot de versterking van de 
bestuurlijke capaciteit in de regio. Maar dit moet worden gezien in het licht van de aanzienlijke inherente 
tekortkomingen bij de nationale autoriteiten in de regio. 

De controleurs verrichtten een “metacontrole”; ze maakten een overzicht van het beheer door de Europese Commissie van 
pretoetredingssteun in Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 
Montenegro en Servië tussen 2007 en 2013. De controleurs beoordeelden voornamelijk gegevens uit hun voorgaande 
speciale verslagen en evaluaties van de Commissie; zij onderzochten het gehele programmeringsproces, alsmede 52 
nationale projecten en 3 regionale programma’s. Ook hielden zij rekening met de ontwikkelingen in de periode 2014-2020.  

Zij constateerden dat de beheersdoelstellingen van de Commissie niet altijd specifiek en meetbaar waren geweest. 
Programma's en projecten waren gebaseerd op behoeften, maar enkele beoordelingen van begunstigden op het gebied van 
de rechtsstaat vertoonden aanzienlijke tekortkomingen. De absorptie van de middelen werd belemmerd door een zwakke 
bestuurlijke capaciteit in bepaalde landen en door strikte eisen ten aanzien van het beheer van EU-middelen bij 
gedecentraliseerde uitvoering. 

"De Commissie moet systematisch strikte voorwaarden toepassen en daar follow-up aan geven", aldus Istvan Szabolcs 
Fazakas, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Indien noodzakelijk, zouden 
toekomstige betalingen kunnen worden verlaagd of geschorst.” 

Hoewel de rapportage tekortkomingen vertoonde, was het toezicht van de Commissie op de uitvoering van projecten 
volgens de controleurs doeltreffend. Ook haar follow-up van de conclusies en aanbevelingen van evaluaties was deels 
doeltreffend. Ondanks aanzienlijke tekortkomingen bij begunstigden was zij in staat de donorcoördinatie te ondersteunen. 

Wat de bestuurlijke capaciteit betreft, leverde de EU-bijstand over het algemeen de geplande output en was de steun voor 
de rechtsstatelijkheid en de hervorming van het openbaar bestuur deels duurzaam. 

Wat projecten op het gebied van de rechtsstaat betreft, had de Commissie de voorwaarden niet consistent toegepast en 
was er betrekkelijk weinig financiering toegewezen op belangrijke gebieden zoals mediavrijheid, het openbaar ministerie en 
de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. Het gebrek aan politieke wil onder de begunstigden om de instellingen 
te hervormen, ontoereikende financiële en personele middelen, evenals een slechte coördinatie hebben ook een negatieve 
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invloed op de duurzaamheid van de projecten gehad. 

Op het gebied van de hervorming van het openbaar bestuur slaagde de Commissie erin een groot deel van de projectoutput 
om te zetten in duurzame resultaten. Hoewel dit geen expliciete doelstelling van deze projecten was, had de Commissie de 
begunstigden kunnen aanmoedigen om de bijstand te gebruiken als leermiddel in hun overige openbaar bestuur. 

Gezien het feit dat de westelijke Balkan bestaat uit landen die alle tot de EU willen toetreden, heeft de Commissie regionale 
samenwerking en de verbetering van de bestuurlijke capaciteit aangemoedigd. Tijdens de gecontroleerde periode had de 
Raad voor regionale samenwerking ter plaatse echter geen belangrijke invloed. De politieke dialoog in de regio had volgens 
de controleurs in een aantal gevallen beperkte impact op de rechtstatelijkheid, hoewel deze wel leidde tot enige 
vooruitgang op het gebied van de hervorming van het openbaar bestuur. 

Het verslag bevat aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp en de uitvoering van projecten in de westelijke Balkan en 
met het oog op een grotere inzet van de nationale autoriteiten. De Commissie moet met name: 

• specifieke doelstellingen vaststellen op basis van gerangschikte prioriteiten en meetbare streefcijfers; 

• indirect beheer selectief toepassen wanneer zij vaststelt dat de bestuurlijke capaciteit tekortschiet;  

• op alle niveaus relevante voorwaarden toepassen en er follow-up aan geven, indien nodig door middel van 
handhavingsmaatregelen zoals het verlagen van toekomstige toewijzingen, het opschorten van de betalingen en het 
annuleren van projecten die niet gecontracteerd zijn;  

• systematisch toezicht uitoefenen op gevoelige programma's en projecten; 

• de begunstigde landen ertoe brengen hun politieke inzet te vergroten zodat zij een overtuigende staat van dienst 
('track record') kunnen opbouwen van doeltreffende onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen in zaken van corruptie 
op hoog niveau en georganiseerde misdaad, en van alle begunstigden eisen dat zij die staat van dienst verder verbeteren; 

• middelen gerichter inzetten voor de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad en voor mediavrijheid, en de 
politieke dialoog gebruiken om resultaten te helpen verwezenlijken op het gebied van openbaar bestuur en 
rechtstatelijkheid; 

• regionale samenwerking ondersteunen en ervoor zorgen dat haar financiële bijdragen die daarop zijn gericht 
duurzame resultaten ter plaatse opleveren. 

Noot voor de redactie 

Van 2007 tot 2014 bedroeg de financiële bijstand van de EU aan de westelijke Balkan door middel van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) 5,1 miljard euro. Dit bedrag werd toegewezen in het kader van nationale en regionale 
programma's. Ongeveer een kwart van de financiering voor nationale programma's werd besteed aan het verbeteren van 
de bestuurlijke capaciteit in de belangrijke sectoren rechtstatelijkheid en hervorming van het openbaar bestuur. Daarnaast 
droeg de politieke dialoog bij tot de verbetering van de bestuurlijke capaciteit in de zes landen van de westelijke Balkan die 
de juridische en financiële begunstigden waren. 

Status van de zes landen van de westelijke Balkan wat de EU-toetreding betreft*: 

 Kandidaat sinds Toetredingsonderhandelingen 
Albanië 2014 Geen onderhandelingen 
Bosnië en Herzegovina Potentiële kandidaat-lidstaat Geen onderhandelingen 
Kosovo Potentiële kandidaat-lidstaat Geen onderhandelingen 
De voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië 

2005 Geen onderhandelingen 

Montenegro 2010 22 hoofdstukken geopend, 2 
afgesloten 

Servië 2012 Twee hoofdstukken geopend 
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*De status ten tijde van de controle (6 juni 2016). Zie voor de huidige status: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 

 

Speciaal verslag nr. 21/2016 “Pretoetredingssteun van de EU voor het versterken van de bestuurlijke capaciteit in de 
westelijke Balkan: een metacontrole” is beschikbaar in 23 EU-talen. 
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