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Podpora EU za Črno goro: potrebe so bile obravnavane, toda učinek je 
premajhen, pravijo revizorji 

Podpora EU, ki jo Črna gora prejema med svojimi pogajanji za pristop k EU, je uspešno podpirala zakonodajne 
spremembe in pomagala vzpostaviti civilne institucije, je navedeno v novem poročilu Evropskega računskega 
sodišča. Toda napredek je bil počasen, zavezanost nacionalnih organov reformi pa včasih premajhna. 

Revizorji so preučili podporo EU za gradnjo upravne zmogljivosti v Črni gori. Pregledali so 19 projektov v treh 
glavnih sektorjih pomoči: reforma javne uprave, promet in okolje. Ugotovili so, da so projekti obravnavali 
pomembne potrebe, toda njihova uspešnost je bila pogosto zmanjšana, ker črnogorski organi niso v celoti 
uporabljali nekaterih izložkov ali nadalje ukrepali v zvezi z njimi. Pri večini projektov ni bila jasno določena 
zahteva, da morajo nacionalni organi nadalje ukrepati v zvezi z naložbami EU in te naložbe izkoristiti. 

„Črna gora napreduje na poti proti članstvu v EU,” je dejal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega računskega 
sodišča, pristojen za poročilo. „Hitrost reforme pa je med drugim odvisna od zavezanosti nacionalnih organov 
temu, da bi zagotovili polno uspešnost podpore EU.” 

Revizorji menijo, da so bili projekti v večini primerov dobro upravljani in usklajeni ter je bilo pri njih upoštevano 
delo, ki so ga izvedli drugi donatorji. Našli pa so primere prekrivanja ali primere, v katerih bi bilo mogoče 
izboljšati izmenjavo informacij med projekti, ki zajemajo več držav v predpristopnem procesu. Komisija je sicer 
spremljala napredek, toda njena ocena je bila kvalitativna in se je nanašala na različne dele javne uprave. Zato je 
bilo težko primerjati napredek upravne zmogljivosti v daljšem obdobju.  

Mehanizmi za politični dialog so delovali dobro, čeprav na pomembnih področjih javne uprave, kot sta okolje in 
boj proti korupciji, reforme le počasi dosegajo rezultate, pravijo revizorji. Majhen napredek na ključnih področjih 
je pogosto povzročila premajhna zavezanost nacionalnih organov reformi. Komisija ima orodja za spodbujanje 
reforme, vendar v primerih, ko novi zakoni in institucije, ki jih podpira EU, ne bodo prinesli rezultatov, ni vedno 
jasno, ali in kako bodo uporabljena.  

Revizorji dodajajo, da Komisija ni v celoti izkoristila decentralizacije upravljanja sredstev, čeprav bi bilo to zaradi 
prenosa znanja lahko koristno pri krepitvi upravne zmogljivosti. 
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Poročilo vsebuje priporočila za krepitev upravne zmogljivosti Črne gore. Komisija naj zlasti: 

• spremlja ustreznost podpore na regionalni ravni in izboljša usklajevanje med nacionalnimi in 
regionalnimi dejavnostmi, 

• od nacionalnih organov zahteva, naj se aktivno zavežejo porabi izložkov projektov in nadaljnjemu 
ukrepanju v zvezi z rezultati, pri odločanju o tem, na katera področja bo vlagala pomoč v prihodnosti, pa 
upošteva, ali so bile te zaveze izpolnjene, 

• gradi na sedanjih pobudah, da bi razvila boljša orodja za merjenje napredka pri izboljševanju upravne 
zmogljivosti, 

• v celoti uporablja orodja za podporo napredku pri reformi in poroča o tem, kar je bilo storjeno, 

• uporablja decentralizirano upravljanje za širjenje dobre upravne prakse. 

 

Opombe za urednike 

Črna gora je leta 2010 postala kandidatka za članstvo v EU, junija 2012 je Svet sprejel pogajalski okvir, nato pa so 
se začela pogajanja o pristopu. Odprtih je bilo 24 od 35 pogajalskih poglavij, dve od teh pa sta bili začasno zaprti. 

Komisija je pomagala Črni gori pri vzpostavljanju institucij in krepitvi upravne zmogljivosti, da bi podprla njeno 
tranzicijo v demokratično in gospodarsko razvito državo. Predpristopna pomoč EU je sestavljena iz finančne 
pomoči v okviru instrumenta za predpristopno pomoč in nefinančne pomoči v okviru mehanizmov političnega 
dialoga. 

V obdobju 2007–2013 je EU dodelila 235,7 milijona EUR finančne pomoči Črni gori kot pomoč pri pripravah na 
pristop. Za 76 % tega zneska so bile do konca leta 2015 sklenjene pogodbe. Okvirna dodeljena finančna sredstva 
za državo v obdobju 2014–2020 znašajo 270,5 milijona EUR. Država je imela tudi dostop do programov in 
projektov, financiranih v okviru programov z več upravičenci, ki zajemajo celoten Zahodni Balkan in Turčijo. 

 

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 20/2016 – Krepitev upravne zmogljivosti v Črni gori: 
dosežen je bil napredek, toda na mnogih ključnih področjih so potrebni boljši rezultati je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


