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ES atbalsts Melnkalnei: ir risinātas vajadzības, bet nav pietiekamas 
ietekmes, secina revidenti 

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ES atbalsts Melnkalnei laikā, kad tā ir iesaistīta 
ES pievienošanās sarunās, ir sekmīgi veicinājis likumdošanas izmaiņas un palīdzējis stiprināt valsts iestādes. 
Tomēr progress ir bijis lēns un valsts iestāžu apņemšanās veikt reformas reizēm ir bijusi vāja. 

Revidenti pārbaudīja ES atbalstu, kura mērķis bija stiprināt Melnkalnes administratīvo spēju. Revidenti 
pārbaudīja 19 projektus trīs galvenajās jomās – valsts pārvaldes reforma, transports un vide – un secināja, ka 
šajās jomās bija risinātas svarīgas vajadzības. Tomēr atbalsta efektivitāti bieži mazināja tas, ka rezultātus vai nu 
neizmantoja pilnībā, vai arī Melnkalnes iestādes tos neturpināja. Lielākajā daļā projektu nebija izvirzīta skaidra 
prasība valsts iestādēm turpināt darbu uz ES ieguldījumu bāzes. 

“Melnkalne pamazām integrējas Eiropā,” teica par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Hans Gustaf Wessberg. 
“Bet reformu ātrums cita starpā ir atkarīgs no valsts iestāžu apņemšanās nodrošināt ES atbalsta pilnvērtīgu 
efektivitāti.” 

Revidenti atzina, ka vairākumā gadījumu projekti bija labi vadīti un saskaņoti un tajos bija ņemts vērs citu līdzekļu 
devēju paveiktais darbs, taču konstatēja arī gadījumus, kad bija vērojama pārklāšanās vai nebija pietiekami 
izmantotas iespējas apmainīties ar informāciju, kas gūta, īstenojot vairākām pirmspievienošanās valstīm aktuālus 
projektus. Lai gan Komisija uzraudzīja progresu, to vērtēja tikai kvalitātes aspektā un aptvēra dažādas valsts 
pārvaldes daļas, tāpēc bija grūti pārliecināties par administratīvās spējas uzlabošanos laika gaitā.  

Politiskā dialoga mehānismi darbojās labi, taču tādās svarīgās valsts pārvaldes jomās kā vides aizsardzība un cīņa 
pret korupciju reformu rezultāti tiek sasniegti lēnām, secina revidenti. Ierobežotajam progresam svarīgās jomās 
bieži vien iemesls bija valsts iestāžu vājā apņemšanās veikt reformas. Komisijas rīcībā ir arī nefinansiāli līdzekļi 
reformu veicināšanai, bet ne vienmēr ir skaidrs, vai un kā tos izmantos gadījumos, kad ar ES atbalstītajiem 
jaunajiem likumiem un iestādēm neizdosies gūt rezultātus. 

Revidenti piebilst arī, ka Komisija pilnībā neizmantoja iespēju decentralizēt līdzekļu pārvaldību, kaut arī 
decentralizācija būtu noderējusi administratīvās spējas stiprināšanai zināšanu nodošanas aspektā. 
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Revīzijas ziņojumā ir sniegti ieteikumi, kuru izpilde palīdzētu vēl vairāk nostiprināt Melnkalnes administratīvo 
spēju. Konkrēti, Komisijai iesaka: 

• uzraudzīt, kā atbalsts atbilst vajadzībām reģiona līmenī, un uzlabot valsts un reģiona darbību 
koordināciju; 

• prasīt valsts iestādēm, lai tās aktīvi apņemas izmantot projektu rezultātus un turpināt tos, kā arī ņemt 
vērā apņemšanās pildīšanu, pirms tiek pieņemts lēmums par turpmākas palīdzības piešķiršanu; 

• par pamatu izmantojot līdz šim īstenotās iniciatīvas, izstrādāt labākus instrumentus, lai novērtētu 
panākumus saistībā ar administratīvās spējas uzlabošanu; 

• pilnībā izmantot nefinansiālos līdzekļus, ar kuriem iespējams veicināt progresu, un ziņot par paveikto; 

• izmantot decentralizēto pārvaldību, lai izplatītu labu administratīvo praksi. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Melnkalne 2010. gadā kļuva par ES kandidātvalsti, un Padome 2012. gada jūnijā pieņēma sarunu programmu, 
atbilstoši kurai sākās pievienošanās sarunas. Ir atklātas 24 no 35 sarunu sadaļām, un divas sadaļas ir provizoriski 
slēgtas. 

Komisija ir palīdzējusi Melnkalnei stiprināt iestādes un uzlabot administratīvo spēju ar mērķi atbalstīt kļūšanu par 
demokrātisku un ekonomiski attīstītu valsti. ES pirmspievienošanās palīdzība ir gan finansiāla saskaņā ar 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu, gan arī nefinansiāla, izmantojot politiskā dialoga mehānismus. 

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES piešķīra 235,7 miljonus EUR kā finansiālu palīdzību Melnkalnei, lai 
palīdzētu tai sagatavoties pievienošanās procesam. Līdz 2015. gada beigām par 76 % no šīs summas bija noslēgti 
līgumi. 2014.–2020. gada periodam indikatīvie finanšu piešķīrumi valstij sasniedz 270,5 miljonus EUR. Valstij ir arī 
pieejamas programmas un projekti, ko finansē saskaņā ar vairāku saņēmēju programmām, kuras aptver visu 
Rietumbalkānu reģionu un Turciju. 

 

Īpašais ziņojums Nr. 20/2016 “Administratīvās spējas stiprināšana Melnkalnē: gūti panākumi, bet daudzās 
svarīgās jomās ir vajadzīgi labāki rezultāti” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


