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Според одиторите на ЕСП помощта на ЕС за Черна гора отговаря на 
нуждите, но няма достатъчно въздействие 

Според нов доклад на Европейската сметна палата помощта на ЕС за Черна гора, която в момента е 
в процес на преговори за присъединяване към Европейския съюз, успешно е подпомогнала промяната 
на законодателството и е спомогнала за изграждане на граждански институции. Напредъкът обаче е 
бавен, а в някои случаи ангажираността на националните органи за реформа е слаба. 

Одиторите разгледаха помощта на ЕС за изграждане на административния капацитет в Черна гора. Те 
извършиха проверка на 19 проекта в 3 основни сектора — реформа на публичната администрация, 
транспорт и околна среда, и установиха, че проектите са насочени към важни нужди. Тяхната ефективност 
обаче често е била понижена, защото крайните продукти и услуги не са били използвани изцяло или не са 
били проследени от органите на Черна гора. При по-голямата част от проектите не е било определено 
ясно изискване за националните органи за проследяване на резултатите от инвестициите на ЕС 
и извличане на полза от тях. 

„Черна гора напредва по пътя към Европейската интеграция,“ заяви Hans Gustaf Wessberg — членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Но скоростта на реформите 
зависи, наред с друго, от ангажираността на националните органи за гарантиране на пълна 
ефективност на помощта на ЕС.“ 

Според одиторите в повечето случаи одитираните проекти са добре управлявани и координирани 
и вземат под внимание дейността на други донори. Сметната палата обаче откри случаи на дублиране 
и други случаи, при които може да бъде подобрено споделянето на информация между проекти, които 
обхващат няколко страни в етап на предприсъединяване. Въпреки че Комисията е извършвала 
мониторинг на напредъка, оценката е от качествен характер и се отнася до различни части на публичната 
администрация, което затруднява измерването на подобрението на административния капацитет 
с течение на времето.  

Според одиторите механизмите за политически диалог действат добре, но във важни области на 
публичната администрация като околна среда или борба с корупцията, реформите бавно постигат 
резултати. Ограниченият напредък в ключови области често се дължи на слабата ангажираност на 
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националните органи с реформата. Комисията разполага с инструменти за насърчаване на реформата, но 
не винаги е ясно дали ще бъдат използвани и по какъв начин, когато новите закони и институции, 
подпомагани от ЕС, не успяват да постигнат резултати.  

Одиторите добавят, че Комисията не използва изцяло децентрализираното управление на средствата, 
въпреки че това би било от полза за укрепване на административния капацитет чрез трансфер на знания. 

Докладът включва препоръки за укрепване на административния капацитет на Черна гора. По-специално 
Комисията следва да: 

• извършва мониторинг на ползата от помощта на регионално ниво и подобрява координацията 
между националните и регионалните дейности; 

• изиска от националните органи да се ангажират активно с използването на крайните продукти 
и услуги от проектите и да проследяват резултатите, а при вземането на решение в кои области да насочи 
бъдещата помощ, Комисията следва да вземе предвид дали тези задължения са спазени; 

• въз основа на съществуващите инициативи, разработи по-добри инструменти за измерване на 
напредъка към усъвършенстване на административния капацитет; 

• използва пълноценно инструменти за подпомагане на напредъка на реформата и докладва 
относно предприетите действия; 

• използва децентрализирано управление за разпространяване на добрите административни 
практики. 

 

Бележки към издателите 

През 2010 г. Черна гора става страна кандидатка за членство в ЕС, а през юни 2012 г. Съветът приема 
рамка за преговори, след която започват преговори за присъединяване. Отворени са 24 от 35 преговорни 
глави, а две от тях са временно затворени. 

Комисията помага на Черна гора да изгради институции и да засили административния капацитет с цел 
подпомагане на прехода на страната към демокрация и икономическо развитие. Предприсъединителната 
помощ на ЕС е финансова — в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, и нефинансова 
— чрез механизмите за политически диалог. 

През периода 2007—2013 г. ЕС отпуска на Черна гора 235,7 млн. евро финансова помощ, за да помогне на 
страната да се подготви за присъединяване. 76 % от тази сума са договорени до края на 2015 г. За периода 
2014—2020 г. индикативните финансови средства за страната възлизат на 270,5 млн. евро. Страната също 
така има достъп до програми и проекти, финансирани по програми с няколко бенефициенти, които 
обхващат целия регион на Западните Балкани и Турция. 

 

Специален доклад № 20/2016 „Укрепване на административния капацитет в Черна гора — наблюдава се 
напредък, но в много основни области са необходими по-добри резултати“ е публикуван на 23 езика на 
ЕС. 

 


