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Πρόσκομμα στην υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στα Δυτικά 
Βαλκάνια οι αδυναμίες σε επίπεδο εθνικών αρχών, δηλώνουν οι 
ελεγκτές  

Η οικονομική συνδρομή που παρέχει η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια είναι γενικώς αποτελεσματική και ως ένα βαθμό έχει 
ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες στην περιοχή, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Ωστόσο, αυτό πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσμα των σοβαρών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τις εθνικές αρχές της 
περιοχής. 

Οι ελεγκτές διενήργησαν «μετα-έλεγχο», ήτοι επισκόπηση της από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχείρισης της 
προενταξιακής βοήθειας στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία κατά την περίοδο 2007-2013. Οι ελεγκτές αξιολόγησαν κυρίως στοιχεία 
προερχόμενα από προηγούμενες δικές τους ειδικές εκθέσεις και αξιολογήσεις της Επιτροπής και εξέτασαν ολόκληρη τη 
διαδικασία προγραμματισμού, καθώς και 52 εθνικά έργα και τρία περιφερειακά προγράμματα. Επίσης, έλαβαν υπόψη 
εξελίξεις που αναφέρονται στην περίοδο 2014-2020.  

Διαπίστωσαν ότι οι διαχειριστικοί στόχοι της Επιτροπής δεν ήταν πάντοτε συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Τα προγράμματα 
και τα έργα σχεδιάζονταν βάσει αναγκών, αλλά από ορισμένες εκτιμήσεις αναγκών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι 
στον τομέα του «κράτους δικαίου» προκύπτουν σοβαρές αδυναμίες. Η απορρόφηση των πόρων προσέκρουε στις ελλιπείς 
διοικητικές ικανότητες ορισμένων χωρών και τις αυστηρές απαιτήσεις ως προς τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ στην 
περίπτωση της αποκεντρωμένης υλοποίησης. 

«Η Επιτροπή οφείλει να επιβάλλει συστηματικά αυστηρούς όρους και να παρακολουθεί την τήρησή τους», δήλωσε ο 
Istvan Szabolcs Fazakas, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Εάν χρειαστεί, οι 
μελλοντικές πληρωμές θα μπορούσαν να μειωθούν ή να ανασταλούν.» 

Παρά τις ελλείψεις των σχετικών εκθέσεων, η Επιτροπή παρακολούθησε αποτελεσματικά την υλοποίηση των έργων, 
επισημαίνουν οι ελεγκτές. Επίσης ήταν μερικώς αποτελεσματική ως προς τη συνέχεια που έπρεπε να δοθεί στα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων. Παρά τις σοβαρές αδυναμίες που υπήρχαν σε επίπεδο δικαιούχων, 
κατάφερε να υποστηρίξει τον συντονισμό των χορηγών βοήθειας. 

Όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες, η βοήθεια της ΕΕ παρήγαγε γενικώς τις προβλεπόμενες εκροές και η υποστήριξη 
που παρείχε στο κράτος δικαίου και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ήταν εν μέρει βιώσιμη. 
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Στην περίπτωση των έργων στον τομέα του «κράτους δικαίου», η Επιτροπή δεν επέβαλε με συνέπεια την αρχή της 
αιρεσιμότητας, ενώ η χρηματοδότηση που παρασχέθηκε σε καίριους τομείς, όπως η ελευθερία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, οι εισαγγελικές αρχές και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ήταν σχετικά 
περιορισμένη. Η από μέρους των δικαιούχων έλλειψη πολιτικής βούλησης για μεταρρύθμιση των θεσμών, ο ανεπαρκής 
προϋπολογισμός και η έλλειψη προσωπικού, καθώς και ο ατελής συντονισμός είχαν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιωσιμότητα των έργων. 

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η Επιτροπή κατόρθωσε να μετατρέψει πολλές εκροές έργων σε 
βιώσιμα αποτελέσματα. Μολονότι αυτό δεν αναφερόταν ρητά ως στόχος των έργων αυτών, η Επιτροπή θα μπορούσε να 
είχε ενθαρρύνει περισσότερο τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τη βοήθεια ως εργαλείο μάθησης και στους υπόλοιπους 
τομείς της δημόσιας διοίκησής τους. 

Δεδομένου ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι περιοχή αποτελούμενη από χώρες που φιλοδοξούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ, η 
Επιτροπή ενθάρρυνε την περιφερειακή συνεργασία και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. Ωστόσο, κατά την υπό 
έλεγχο περίοδο, το συμβούλιο περιφερειακής συνεργασίας δεν κατάφερε να έχει σημαντική επιρροή επί τόπου. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, ο αντίκτυπος του πολιτικού διαλόγου στον τομέα του κράτους δικαίου στην περιοχή αυτή ήταν 
περιορισμένος, σύμφωνα με τους ελεγκτές, μολονότι συνέβαλε όντως στην επίτευξη κάποιας προόδου προς την 
κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. 

Στην έκθεση διατυπώνονται συστάσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων στα 
Δυτικά Βαλκάνια και την ενθάρρυνση της ανάληψης μεγαλύτερης δέσμευσης εκ μέρους των εθνικών αρχών. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή οφείλει: 

• να θέσει συγκεκριμένους στόχους βάσει ιεραρχημένων προτεραιοτήτων και μετρήσιμων επιμέρους στόχων· 

• να εφαρμόζει την έμμεση διαχείριση κατά τρόπο επιλεκτικό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνει 
αδυναμίες στις διοικητικές ικανότητες·  

• να εφαρμόζει όρους με συνάφεια σε όλα τα επίπεδα και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτούς, 
λαμβάνοντας τα εκάστοτε αναγκαία μέτρα επιβολής, όπως μείωση των μελλοντικών κονδυλίων, αναστολή των πληρωμών 
και ακύρωση έργων για τα οποία δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις·  

• να παρακολουθεί συστηματικά τα ευαίσθητα προγράμματα και έργα· 

• να παροτρύνει τις δικαιούχους χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση για τη δημιουργία ενός 
πειστικού μητρώου καταγραφής των περιπτώσεων αποτελεσματικής έρευνας, δίωξης και έκδοσης τελεσίδικων 
καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας και οργανωμένου εγκλήματος, 
ζητώντας τους επίσης να αναπτύξουν αυτό το μητρώο περαιτέρω· 

• να βελτιώσει τη στόχευση των πόρων που διατίθενται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και να αξιοποιήσει τον πολιτικό 
διάλογο προκειμένου να εξασφαλίσει απτά αποτελέσματα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου· 

• να υποστηρίξει την περιφερειακή συνεργασία και να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές της θα 
αποφέρουν μετρήσιμα και βιώσιμα αποτελέσματα στην πράξη. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Μεταξύ 2007 και 2014, η οικονομική συνδρομή που παρέσχε η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) ανήλθε σε 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνδρομή αυτή διατέθηκε στο πλαίσιο εθνικών 
και περιφερειακών προγραμμάτων. Σχεδόν το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων διατέθηκε για 
τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων στους βασικούς τομείς του κράτους δικαίου και της μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης. Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των έξι χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων, δικαιούχων στο πλαίσιο του ΜΠΒ από νομική και οικονομική άποψη, ήταν ο πολιτικός διάλογος. 

Καθεστώς των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων από την άποψη της προσχώρησης στην ΕΕ*: 
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 Υποψήφια από Διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης 

Αλβανία 2014 Δεν διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη Δυνάμει υποψήφια χώρα Δεν διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις 

Κοσσυφοπέδιο Δυνάμει υποψήφια χώρα Δεν διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 

2005 Δεν διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις 

Μαυροβούνιο 2010 Έχουν ανοίξει 22 κεφάλαια και 
έχουν κλείσει δύο 

Σερβία 2012 Έχουν ανοίξει δύο κεφάλαια 
 

*Καθεστώς κατά τον χρόνο του ελέγχου (6 Ιουνίου 2016). Για το τρέχον καθεστώς συμβουλευτείτε την εξής ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 21/2016, με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα 
Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος», είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
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