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Według unijnych kontrolerów wsparcie UE odpowiada potrzebom 
Czarnogóry, lecz jego oddziaływanie nie jest wystarczające 

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijne wsparcie finansowe 
na rzecz Czarnogóry przyznawane w związku z toczącymi się negocjacjami w sprawie przystąpienia do Unii 
Europejskiej przyniosło efekty w zakresie zmian w prawie i ustanowienia instytucji administracji publicznej. 
Postępy były jednak powolne, a władze krajowe niekiedy bardzo słabo angażowały się w proces reform. 

Kontrolerzy przyjrzeli się wsparciu UE na rzecz rozbudowy zdolności administracyjnych w Czarnogórze. W tym 
celu zbadali 19 projektów w 3 głównych sektorach: reformy administracji publicznej, transportu oraz środowiska 
i ustalili, że projekty te uwzględniały istotne potrzeby kraju. Ich efektywność była jednak często ograniczona, 
gdyż władze Czarnogóry albo nie wykorzystywały w pełni uzyskanych produktów, albo nie podejmowały 
stosownych działań następczych. W większości projektów nie przewidziano wyraźnego wymogu, by organy 
krajowe prowadziły dalsze działania i wykorzystały efekty inwestycji unijnych. 

– Czarnogóra czyni postępy na drodze do integracji europejskiej – stwierdził Hans Gustaf Wessberg, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Jednak prędkość reform 
zależy między innymi od zaangażowania władz krajowych na rzecz zapewnienia pełnej efektywności wsparcia 
unijnego. 

Według kontrolerów w większości przypadków projekty były dobrze zarządzane i skoordynowane i uwzględniały 
dorobek pozostałych darczyńców, jednak Trybunał wykrył przykłady nakładania się zadań oraz sytuacje, 
w których należałoby usprawnić wymianę informacji między podmiotami realizującymi projekty obejmujące kilka 
państw na etapie przedakcesyjnym. Komisja wprawdzie monitorowała postępy, jednak jej ocena miała charakter 
jakościowy i obejmowała różne elementy administracji publicznej, co utrudniało porównanie postępów 
w dziedzinie zdolności administracyjnych w perspektywie czasowej.  

Według kontrolerów mechanizmy dialogu politycznego funkcjonowały prawidłowo, jednak w ważnych obszarach 
administracji publicznej, takich jak środowisko naturalne i zwalczanie korupcji, rezultaty reform pojawiają się 
bardzo powoli. Przyczyną ograniczonych postępów w głównych obszarach było często niewystarczające 
zaangażowanie władz krajowych w reformy. Komisja dysponuje narzędziami zachęcania do reform, jednak nie 
zawsze jest jasne, czy i jak narzędzia te zostały będą wykorzystywane w przypadkach, gdy nowe przepisy 
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i instytucje wspierane przez UE nie przyniosą rezultatów.  

Kontrolerzy dodają, że Komisja nie wykorzystała w pełni decentralizacji zarządzania środkami, mimo że 
pomogłoby to we wzmacnianiu zdolności administracyjnych dzięki transferowi wiedzy. 

Sprawozdanie zawiera zalecenia dotyczące wzmacniania zdolności administracyjnych. W szczególności Komisja 
powinna: 

• monitorować stosowność wsparcia na poziomie regionalnymi i poprawić koordynację między działaniami 
krajowymi i regionalnymi, 

• wymagać od organów krajowych, by aktywnie zaangażowały się w wykorzystanie produktów uzyskanych 
w ramach projektów i prowadziły działania następcze w odniesieniu do ich rezultatów oraz uwzględniać 
wypełnienie tych zobowiązań przy podejmowaniu decyzji o miejscu inwestowania środków unijnych 
w przyszłości, 

• korzystać z dorobku istniejących inicjatyw w celu opracowania lepszych narzędzi do pomiaru postępów 
w zakresie wzmacniania zdolności administracyjnych, 

• w pełni wykorzystać narzędzia wspierania postępów w dziedzinie reform i prowadzić sprawozdawczość 
na temat dotychczasowych osiągnięć, 

• wykorzystać tryb zarządzania zdecentralizowanego do upowszechniania dobrych praktyk 
administracyjnych. 

 

Informacje dla redaktorów 

W 2010 r. Czarnogóra została krajem kandydującym do członkostwa w UE, a w czerwcu 2012 r. Rada przyjęła 
ramy negocjacyjne i rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Dotychczas otwarto dwadzieścia cztery z trzydziestu 
pięciu rozdziałów negocjacji, z czego dwa wstępnie zamknięto. 

Komisja pomogła Czarnogórze w budowie instytucji i wzmacnianiu zdolności administracyjnych, mając na celu 
wsparcie transformacji w kierunku demokratycznego i rozwiniętego gospodarczo państwa. Pomoc 
przedakcesyjna przyjmuje zarówno formę finansową, w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, jak 
i niefinansową, opartą na mechanizmach dialogu politycznego. 

W latach 2007-2013 UE przyznała Czarnogórze wsparcie finansowe w wysokości 235,7 mln euro, by pomóc jej 
w przygotowaniach do akcesji. Do końca 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na 76% tej kwoty. Orientacyjna kwota 
środków finansowych przydzielonych Czarnogórze na lata 2014-2020 wynosi 270,5 mln euro. Kraj ma także 
dostęp do programów i projektów finansowanych w ramach programów skierowanych do wielu beneficjentów, 
obejmujących całe terytorium Bałkanów Zachodnich oraz Turcję. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 20/2016: „Wzmacnianie zdolności administracyjnych w Czarnogórze – mimo 
dokonanych postępów potrzeba skuteczniejszych działań w wielu ważnych obszarach” jest dostępne w 23 
językach UE. 

 


