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Po besedah revizorjev podpori EU za Zahodni Balkan škodujejo 
pomanjkljivosti, svojstvene za nacionalne organe  

Sodeč po novem poročilu Evropskega računskega sodišča je bila finančna podpora EU za Zahodni Balkan v glavnem 
uspešna in je precej prispevala k napredku pri krepitvi upravne zmogljivosti v regiji, vendar je pri tem treba upoštevati 
dokajšnje pomanjkljivosti, ki so svojstvene za nacionalne organe v tej regiji. 

Revizorji so izvedli metarevizijo – pregled upravljanja predpristopne pomoči v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v 
nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori in Srbiji, ki ga je v obdobju med 2007 in 2013 izvajala Komisija. V 
glavnem so ocenili podatke iz svojih prejšnjih posebnih poročil in ocen, ki jih je opravila Komisija, ter preučili celoten proces 
priprave programov, 52 nacionalnih projektov in tri regionalne programe. Upoštevali so tudi razvojne spremembe za 
obdobje 2014–2020.  

Ugotovili so, da cilji Komisije v zvezi z upravljanjem niso bili vedno specifični in merljivi. Programi in projekti so temeljili na 
potrebah, vendar so ocene nekaterih upravičencev v sektorju pravne države pokazale dokajšnje pomanjkljivosti. Črpanje 
sredstev je ovirala šibka upravna zmogljivost v nekaterih državah in stroge zahteve v zvezi z upravljanjem sredstev EU pri 
decentraliziranem izvajanju. 

„Komisija bi morala sistematično uveljavljati stroge pogoje in nadalje ukrepati v zvezi z njimi,” je izjavil član Evropskega 
računskega sodišča Istvan Szabolcs Fazakas, pristojen za poročilo. „Po potrebi bi bilo treba prihodnja plačila zmanjšati ali 
zadržati.” 

Po besedah revizorjev je Komisija kljub pomanjkljivostim pri poročanju uspešno spremljala izvajanje projektov. Delno 
uspešno je bilo tudi njeno nadaljnje ukrepanje na podlagi zaključkov in priporočil iz evalvacij. Kljub dokajšnjim 
pomanjkljivostim pri upravičencih je lahko podprla usklajevanje donatorjev. 

V zvezi z upravno zmogljivostjo so bili načrtovani izložki pomoči EU v glavnem zagotovljeni, podpora za uveljavljanje pravne 
države in reformo javne uprave pa je bila deloma trajnostna. 

Pri projektih v zvezi s pravno državo Komisija ni dosledno vztrajala pri izpolnjevanju pogojev, na ključnih področjih, kot so 
svoboda medijev, javna tožilstva ter boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pa je bilo zagotovljenih razmeroma 
malo finančnih sredstev. Na trajnost projektov so vplivali tudi pomanjkanje politične volje upravičencev, da bi reformirali 
institucije, premajhen proračun in premalo sodelavcev ter slabo usklajevanje. 
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Na področju reforme javne uprave je Komisiji uspelo, da je veliko izložkov projektov pretvorila v trajnostne rezultate. Lahko 
pa bi spodbujala upravičence k uporabi pomoči kot orodja za učenje v ostalem delu javne uprave, čeprav to ni bilo izrecno 
navedeno kot cilj teh projektov. 

Ker je Zahodni Balkan regija, v kateri si vse države prizadevajo za pridružitev EU, Komisija spodbuja regionalno sodelovanje 
in izboljšanje upravne zmogljivosti. Toda Svet za regionalno sodelovanje v revidiranem obdobju ni imel velikega vpliva na 
terenu. Revizorji menijo, da je bil učinek političnega dialoga na pravno državo v več primerih skromen, čeprav je bilo 
doseženega nekaj napredka pri reformi javne uprave. 

Poročilo vsebuje priporočila za izboljšanje snovanja in izvajanja projektov na Zahodnem Balkanu ter spodbujanje večje 
zavezanosti nacionalnih organov. Komisija naj zlasti: 

• določi specifične cilje na podlagi prioritet, razvrščenih po pomembnosti, in merljive ožje cilje; 

• kadar odkrije šibko upravno zmogljivost, selektivno uporablja posredno upravljanje;  

• na vseh ravneh uveljavlja ustrezne pogoje in nadalje ukrepa v zvezi z njimi ter po potrebi sprejme ukrepe za njihovo 
uveljavljanje, kot so zmanjšanje prihodnjih dodelitev sredstev, zadržanje izplačil in odpoved projektov, za katere še niso bile 
sklenjene pogodbe;  

• sistematično spremlja kočljive programe in projekte; 

• doseže trdnejšo politično zavezanost držav upravičenk, tako da bo njihova evidenca uspešnih preiskav, pregonov in 
pravnomočnih obsodb v primerih korupcije na visoki ravni in organiziranega kriminala prepričljivejša, ter od njih zahteva, da 
še okrepijo te uspehe; 

• bolj ciljno usmerja vire v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter na področju svobode medijev in 
uporablja politični dialog kot podporo za doseganje rezultatov na področju javne uprave in pravne države; 

• podpira regionalno sodelovanje in zagotovi, da bodo njeni finančni prispevki zanj dali trajnostne rezultate na 
terenu. 

Pojasnila za urednike 

Finančna pomoč EU za Zahodni Balkan v okviru instrumenta za predpristopno pomoč je od leta 2007 do leta 2014 znašala 
5,1 milijarde EUR. Dodeljena je bila v okviru nacionalnih in regionalnih programov. Približno četrtina sredstev za nacionalne 
programe je bila porabljena za krepitev upravne zmogljivosti na ključnih področjih pravne države in reforme javne uprave. 
Poleg tega je h krepitvi upravne zmogljivost v šestih zahodnobalkanskih državah, ki so bile zakonite in finančne upravičenke, 
prispeval tudi politični dialog. 

Status šestih držav Zahodnega Balkana v zvezi s pristopom k EU*: 

 Kandidatka od leta Pristopna pogajanja 
Albanija 2014 Pogajanja ne potekajo. 
Bosna in Hercegovina Potencialna kandidatka. Pogajanja ne potekajo. 
Kosovo Potencialna kandidatka. Pogajanja ne potekajo. 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija 2005 Pogajanja ne potekajo. 
Črna gora 2010 22 poglavij odprtih, dve zaprti. 
Srbija 2012 Dve poglavji odprti. 

 

*Status v času revizije (6. junij 2016). Za trenutni status glej 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 
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Posebno poročilo št. 21/2016 z naslovom Predpristopna pomoč EU za krepitev upravne zmogljivosti na Zahodnem Balkanu: 
metarevizija je na voljo v 23 jezikih EU. 

 

 


