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EU's støtte til det vestlige Balkan begrænses af mangler hos de 
nationale myndigheder, siger EU-revisorerne  

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's finansielle støtte til landene i det vestlige Balkan 
generelt været effektiv og i nogen grad styrket den administrative kapacitet i regionen. Men dette skal ses på baggrund 
af betydelige iboende svagheder hos de nationale myndigheder. 

Revisorerne gennemførte en "metarevision" af Europa-Kommissionens forvaltning af førtiltrædelsesbistand i Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro og Serbien mellem 2007 
og 2013. Revisorerne gennemgik hovedsagelig data fra tidligere særberetninger og fra Kommissionens evalueringer og 
undersøgte hele programmeringsprocessen såvel som 52 nationale projekter og tre regionale programmer. De tog også 
udviklingen i perioden 2014-2020 med i betragtning.  

De konstaterede, at Kommissionens forvaltningsmål ikke altid havde været specifikke og målelige. Programmerne og 
projekterne var baseret på behov, men der var væsentlige mangler i nogle af modtagernes vurderinger vedrørende 
retsstatssektoren. I nogle lande blev absorptionen af midler begrænset af, at der manglede administrativ kapacitet, og at 
der i forbindelse med decentral gennemførelse var strenge krav til forvaltningen af EU-midler. 

"Kommissionen bør systematisk anvende strenge betingelser og følge op på dem," siger Istvan Szabolcs Fazakas, det 
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Hvis det er påkrævet, kan fremtidige betalinger nedsættes 
eller suspenderes." 

Trods mangler i rapporteringen havde Kommissionen effektivt overvåget gennemførelsen af projekterne, siger revisorerne. 
Den havde også været delvis effektiv i sin opfølgning på evalueringernes konklusioner og anbefalinger. Den havde været i 
stand til at støtte donorkoordineringen trods betydelige mangler hos modtagerne. 

Med hensyn til den administrative kapacitet leverede EU's støtte generelt de planlagte output, og støtten til 
retsstatssektoren og reform af den offentlige administration var delvis bæredygtig. 

I forbindelse med retsstatsprojekter havde Kommissionen ikke konsekvent stillet betingelser, og midlerne til centrale 
områder såsom mediefrihed, anklagemyndigheder og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet havde været 
forholdsvis beskedne. Projekternes bæredygtighed var også blevet påvirket af modtagernes manglende politiske vilje til at 
reformere deres institutioner, af utilstrækkelige budgetter, personalemangel og ringe koordinering. 
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På området reform af den offentlige administration lykkedes det Kommissionen at omsætte mange projektoutput til 
bæredygtige resultater. Kommissionen kunne have tilskyndet modtagerne til at bruge bistanden som et læringsværktøj i 
resten af den offentlige administration, selv om det ikke var et udtrykkeligt mål for disse projekter. 

I lyset af, at det vestlige Balkan er en region bestående af lande, der alle ønsker at blive medlem af EU, har Kommissionen 
tilskyndet til regionalt samarbejde og forbedring af den administrative kapacitet. I den undersøgte periode havde Det 
Regionale Samarbejdsråd imidlertid ikke nogen væsentlig effekt i praksis. Den politiske dialog havde i en række tilfælde kun 
begrænset effekt på retsstaten, men førte til visse fremskridt med hensyn til reform af den offentlige administration, siger 
revisorerne. 

Beretningen indeholder anbefalinger om at forbedre udformningen og gennemførelsen af projekter i det vestlige Balkan, og 
om at tilskynde til stærkere engagement hos de nationale myndigheder. Kommissionen bør navnlig: 

• opstille specifikke målsætninger baseret på rangordnede prioriteter og målelige mål 

• anvende indirekte forvaltning selektivt, når den identificerer svag administrativ kapacitet  

• anvende relevante betingelser på alle niveauer og følge op på dem samt, hvis det er påkrævet, håndhæve dem ved 
f.eks. at nedsætte fremtidige tildelinger, suspendere betalinger og aflyse projekter, hvor der ikke er indgået kontrakter  

• systematisk overvåge følsomme programmer og projekter 

• tilskynde modtagerlandene til stærkere politisk engagement, så de sikrer overbevisende resultater i form af 
effektive efterforskninger, retsforfølgelser og domfældelser i retssager om korruption på højt niveau og organiseret 
kriminalitet, samt stille krav til dem om at udbygge deres resultatlister 

• målrette ressourcerne bedre på områderne bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet samt 
mediefrihed og anvende politisk dialog til at støtte opnåelsen af resultater med hensyn til retsstaten og reform af den 
offentlige administration 

• støtte det regionale samarbejde og sikre, at dens finansielle bidrag til dette formål giver bæredygtige resultater i 
praksis. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's finansielle støtte til det vestlige Balkan gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) beløb sig i perioden 2007-
2014 til 5,1 milliard euro. Støtten blev tildelt gennem nationale og regionale programmer. Omkring en fjerdedel af midlerne 
til de nationale programmer gik til at forbedre den administrative kapacitet i de centrale sektorer retsstaten og reform af 
den offentlige administration. Også den politiske dialog bidrog til at forbedre den administrative kapacitet i de seks vestlige 
Balkanlande, som var de juridiske og finansielle modtagere. 

De seks vestlige Balkanlandes status med hensyn til EU-tiltrædelse*: 

 Kandidatland siden Tiltrædelsesforhandlinger 
Albanien 2014 Ingen forhandlinger 
Bosnien-Hercegovina Potentielt kandidatland Ingen forhandlinger 
Kosovo Potentielt kandidatland Ingen forhandlinger 
Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 2005 Ingen forhandlinger 
Montenegro 2010 22 kapitler åbnet, to afsluttet 
Serbien 2012 To kapitler åbnet 

* Status på tidspunktet for revisionen (6. juni 2016). Den aktuelle status kan ses her: 
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http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Særberetning nr. 21/2016 "EU's førtiltrædelsesbistand til styrkelse af den administrative kapacitet i det 
vestlige Balkan: En metarevision" foreligger på 23 EU-sprog. 
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