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Podpora EU zemím západního Balkánu je omezena nedostatky 
vnitrostátních orgánů, uvádějí auditoři  

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora byla finanční podpora EU určená zemím západního Balkánu obecně účinná 
a umožnila do určité míry posílit správní kapacitu v regionu. Zároveň se ale vyskytovaly značné nedostatky, které jsou 
vlastní vnitrostátním orgánům v těchto zemích. 

Auditoři provedli „metaaudit“, při němž posuzovali, jak Evropská komise mezi lety 2007 a 2013 řídila předvstupní pomoc 
v Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře a Srbsku. Posuzovali zejména 
údaje ze svých předchozích zvláštních zpráv a hodnocení Komise a kontrolovali jednak celý proces programování a jednak 
52 vnitrostátních projektů a tři regionální programy. Přihlédli také k vývoji v období 2014–2020.  

Auditoři zjistili, že cíle Komise v oblasti řízení nebyly vždy konkrétní a měřitelné. Programy a projekty vycházely z potřeb, 
ale některá posouzení příjemců v oblasti právního státu vykazovala značné nedostatky. Čerpání finančních prostředků 
omezovala v některých zemích slabá správní kapacita a přísné požadavky spojené s řízením fondů EU v případech 
decentralizovaného provádění. 

„Komise by měla systematicky uplatňovat přísné podmínky a následně sledovat jejich plnění,“ uvedl Szabolcs Fazakas, člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Bude-li to nutné, platby by se v budoucnu mohly snížit nebo 
pozastavit.“ 

Přestože se ve vykazování objevovaly nedostatky, Komise provádění projektů monitorovala účinně, říkají auditoři. Částečně 
účinně také prováděla kontrolu opatření přijatých v návaznosti na závěry a doporučení z hodnocení. Přes značné nedostatky 
na straně příjemců se Komisi dařilo podporovat koordinaci dárců. 

Pokud jde o správní kapacitu, pomoc EU obecně dosahovala plánovaných výstupů a podpora pro oblast právního státu a 
reformy veřejné správy v rámci tohoto nástroje byla částečně udržitelná. 

V případě projektů v oblasti právního státu Komise důsledně nevyžadovala plnění podmínek a na klíčové oblasti, jako je 
svoboda sdělovacích prostředků, činnost státních zastupitelství a boj proti korupci a organizované trestné činnosti, se 
poskytoval relativně malý objem prostředků. Udržitelnost projektů ovlivnily i nedostatečná politická vůle příjemců 
reformovat instituce, nedostatečný rozpočet a personální zabezpečení i špatná koordinace. 

V oblasti reformy veřejné správy se Komisi podařilo převést mnoho projektových výstupů na udržitelné výsledky. Ačkoli to 
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nebylo výslovným cílem těchto projektů, mohla Komise příjemce více podporovat v tom, aby podporu využili jako nástroj 
k získávání poznatků ve zbývajících oblastech veřejné správy. 

Jelikož západní Balkán je region tvořený zeměmi, které usilují o vstup do EU, Komise podporuje regionální spolupráci a 
zlepšování správní kapacity. Během kontrolovaného období však činnost Rady pro regionální spolupráci neměla výraznější 
reálný dopad. Politický dialog v regionu měl v oblasti právního státu v řadě případů omezený vliv, tvrdí auditoři, přestože 
dosáhl určitého pokroku, pokud jde o reformu veřejné správy. 

Ve zprávě se uvádí doporučení, jak zlepšit koncepci a provádění projektů v zemích západního Balkánu a podpořit větší 
zapojení vnitrostátních orgánů. Komise by konkrétně měla: 

• stanovit konkrétní cíle na základě priorit s určeným pořadím a měřitelných cílových hodnot, 

• nepřímé řízení uplatňovat výběrovým způsobem, pokud zjistí nedostatečnou správní kapacitu,  

• uplatňovat relevantní podmínky na všech úrovních, kontrolovat jejich plnění a v případě potřeby přijímat 
donucovací opatření, jako je snížení budoucího financování, pozastavení plateb a zrušení projektů, k nimž ještě nebyly 
uzavřeny smlouvy,  

• systematicky monitorovat citlivé programy a projekty, 

• zajistit silnější politický závazek přijímajících zemí, aby vykazovaly přesvědčivé výsledky v oblasti úspěšného 
vyšetřování, trestního stíhání a odsouzení v případech korupce na vysoké úrovni a organizované trestné činnosti, a 
požadovat, aby těchto výsledků dosahovaly i nadále, 

• lépe soustředit zdroje na boj proti korupci a organizované trestné činnosti a na svobodu sdělovacích prostředků a 
využívat politický dialog tak, aby podporoval dosahování výsledků v oblastech veřejné správy a právního státu, 

• podporovat regionální spolupráci a zajistit, aby finanční příspěvky Komise v této oblasti přinášely udržitelné reálné 
výsledky. 

Poznámky pro redaktory 

Od roku 2007 do roku 2014 činila finanční pomoc EU pro země západního Balkánu prostřednictvím nástroje předvstupní 
pomoci (NPP) 5,1 miliardy EUR. Byla přidělována v rámci vnitrostátních a regionálních programů. Přibližně čtvrtina 
financování vnitrostátních programů směřovala k posílení správní kapacity v klíčových sektorech právního státu a reformy 
veřejné správy. Kromě toho k posílení správní kapacity v šesti západobalkánských zemích, které jsou příjemci finančních 
prostředků a právní pomoci, přispěl také politický dialog. 

Postavení šesti zemí západního Balkánu z hlediska přistoupení k EU*: 

 kandidátská země od roku  přístupová jednání 
Albánie 2014 žádná jednání  
Bosna a Hercegovina potenciální kandidátská země žádná jednání 
Kosovo potenciální kandidátská země žádná jednání 
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 2005 žádná jednání 
Černá Hora 2010 22 otevřených kapitol, dvě 

uzavřeny 
Srbsko 2012 dvě otevřené kapitoly  

 

*Stav v době auditu (6. června 2016). Informace o aktuálním stavu naleznete zde: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 
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Zvláštní zpráva č. 21/2016: „Předvstupní pomoc EU pro posílení správní kapacity v zemích západního Balkánu: metaaudit“ 
je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 

 


