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Podpora EU pro Černou Horu: řeší potřeby, ale nemá dostatečný 
dopad, uvádějí auditoři 

Podpora EU pro Černou Horu, která vede jednání o vstupu do Evropské unie, podle nové zprávy Evropského 
účetního dvora úspěšně přispívá k legislativním změnám a pomáhá ustavit občanské instituce. Pokrok je však 
pomalý a reformní odhodlání vnitrostátních orgánů je někdy nedostatečné. 

Auditoři prověřovali podporu EU poskytnutou na budování správní kapacity v Černé Hoře. Zkoumali 19 projektů 
ve třech hlavních oblastech – reforma veřejné správy, doprava a životní prostředí – a zjistili, že projekty řešily 
významné potřeby. Jejich účinnost však byla často snížená, protože černohorské orgány výstupy projektů plně 
nevyužívaly nebo na ně nenavazovaly. U většiny kontrolovaných projektů nebyl stanoven jednoznačný 
požadavek, aby vnitrostátní orgány na investice EU navázaly a co nejvíce z nich vytěžily. 

„Černá Hora postupuje na cestě evropské integrace,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
zprávu Hans Gustaf Wessberg, „avšak rychlost reforem závisí kromě jiného na odhodlání černohorských orgánů 
zajistit plnou účinnost podpory EU.“ 

Podle auditorů byly projekty ve většině případů dobře řízeny a koordinovány a zohledňovaly činnost provedenou 
jinými dárci. Auditoři však našli příklady překrývání projektů nebo situace, kdy sdílení informací s projekty 
zaměřenými na několik zemí připravujících se na přistoupení mohlo být lepší. Ačkoli Komise monitorovala 
pokrok, její hodnocení bylo kvalitativní a týkalo se různých částí veřejné správy, takže bylo obtížené měřit 
zlepšení správní kapacity v průběhu doby. 

Mechanismy politického dialogu fungovaly dobře, ovšem v důležitých oblastech veřejné správy, jako je životní 
prostředí a boj proti korupci, dosahují reformy výsledků jen pomalu, konstatují auditoři. Omezený pokrok při 
posilování správní kapacity v klíčových oblastech byl často způsoben slabým reformním odhodláním 
vnitrostátních orgánů. Komise má k dispozici nástroje na podporu reformy, avšak není vždy jasné, zda či jak 
budou uplatněny, když nové zákony a instituce podpořené EU nepřinesou výsledky. 

Auditoři dodávají, že Komise plně nevyužila decentralizace řízení finančních prostředků, třebaže by to bylo 
užitečné pro posílení správní kapacity prostřednictvím předávání znalostí. 
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Zpráva obsahuje i doporučení, jak posílit správní kapacitu Černé Hory. Komise by zejména měla: 

• monitorovat, zda je podpora relevantní na regionální úrovni, a zlepšit koordinaci mezi celostátními a 
regionálními činnostmi; 

• požadovat, aby se vnitrostátní orgány aktivně zavázaly využívat výstupy projektů a navazovat na jejich 
výsledky, a při rozhodování o tom, kam budoucí pomoc investovat, brát v úvahu, zda byly tyto závazky splněny; 

• vycházet ze současných iniciativ a vyvinout lepší nástroje pro měření pokroku při zlepšování správní 
kapacity; 

• plně využívat nástrojů na podporu pokroku reformy a informovat o tom, čeho bylo dosaženo; 

• využívat decentralizovaného řízení k šíření osvědčených správních postupů. 

 

Poznámka pro redaktory 

V roce 2010 se Černá Hora stala kandidátskou zemí na členství v EU a v červnu 2012 přijala Rada rámec pro 
jednání, načež začala přístupová jednání. Bylo otevřeno 24 z 35 kapitol jednání a dvě z nich byly předběžně 
uzavřeny. 

Komise Černé Hoře pomáhá při budování institucí a zvyšování správní kapacity s cílem podporovat její přeměnu 
na demokratickou a hospodářsky rozvinutou zemi. Předvstupní pomoc EU je jak finanční v rámci nástroje 
předvstupní pomoci, tak nefinanční prostřednictvím mechanismu politického dialogu. 

V období 2007–2013 poskytla EU Černé Hoře finanční pomoc ve výši 235,7 milionu EUR, aby se země mohla 
připravovat na přistoupení. Do konce roku 2015 byly uzavřeny smlouvy na 76 % této částky. Orientační výše 
finančních prostředků určených pro zemi na období 2014–2020 dosahuje 270,5 milionu EUR. Země má rovněž 
přístup k programům a projektům financovaným v rámci programů pro více příjemců, jež se vztahují na celý 
západní Balkán a Turecko. 

 

Zvláštní zpráva č. 20/2016: „Posilování správní kapacity v Černé Hoře: došlo k určitému pokroku, avšak v mnoha 
klíčových oblastech je zapotřebí lepších výsledků“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


