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Podpora EÚ pre Čiernu Horu: potreby vyriešené, ale dosah bol 
nedostatočný, konštatujú audítori 

Z novej správy Európskeho dvora audítorov vyplýva, že podpora legislatívnych zmien a zavedenia občianskych 
inštitúcií, ktorú EÚ poskytuje Čiernej Hore pri rokovaniach o pristúpení do Európskej únie, bola úspešná. 
Pokrok však bol pomalý a vnútroštátne orgány niekedy neprijali dostatočný záväzok uskutočniť reformy. 

Audítori sa zaoberali podporou EÚ na budovanie administratívnej kapacity v Čiernej Hore. Preskúmali 
19 projektov v troch hlavných sektoroch: reforma verejnej správy, doprava a životné prostredie a zistili, 
že projektmi sa riešili významné potreby. Ich účinnosť však bola často znižovaná, pretože orgány Čiernej Hory 
výstupy buď úplne nevyužívali alebo na ne nenadväzovali. Vo väčšine projektov nebola stanovená jasná 
požiadavka, aby vnútroštátne orgány monitorovali a zužitkovali investície EÚ. 

„Čierna Hora napreduje na svojej ceste k európskej integrácii“, uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Rýchlosť reforiem však závisí okrem iného od odhodlania 
vnútroštátnych orgánov zabezpečiť úplnú účinnosť podpory EÚ.“ 

Ako tvrdia audítori, vo väčšine prípadov boli projekty dobre riadené a koordinované a zohľadňovali prácu 
vykonanú inými darcami. Zistili však, že v niektorých prípadoch došlo k prekrývaniu činností, ako aj to, že výmena 
informácií medzi projektmi, ktoré zahŕňajú viaceré predvstupové krajiny, by sa mohla zlepšiť. Hoci Komisia 
monitorovala pokrok, hodnotenie bolo kvalitatívne a zahŕňalo rozličné časti verejnej správy. V dôsledku toho 
bolo ťažké merať zlepšenia administratívnej kapacity v priebehu času.  

Mechanizmy na vedenie politického dialógu fungovali dobre, ale vo významných oblastiach reformy verejnej 
správy, životného prostredia a boja proti korupcii sa výsledky dostavujú pomaly, konštatujú audítori. 
K obmedzenému pokroku v kľúčových oblastiach dochádzalo často preto, že vnútroštátne orgány neprijali 
dostatočný záväzok uskutočniť reformy. Komisia má nástroje na presadzovanie reformy, ale nie je vždy jasné, 
či a ako budú použité v prípade, že nové zákony a inštitúcie podporované EÚ neprinesú výsledky.  

Audítori dodávajú, že Komisia v plnej miere nevyužila decentralizované hospodárenie s finančnými 
prostriedkami, hoci keby tak urobila, bolo by to užitočné na posilnenie administratívnej kapacity 
prostredníctvom odovzdávania znalostí. 

Správa obsahuje odporúčania na posilnenie administratívnej kapacity Čiernej Hory. Komisia by mala 
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predovšetkým: 

• úzko monitorovať relevantnosť podpory na regionálnej úrovni a zlepšiť koordináciu medzi 
vnútroštátnymi a regionálnymi činnosťami, 

• od vnútroštátnych orgánov požadovať, aby sa aktívne zaviazali využívať výstupy projektov a nadväzovali 
na výsledky a pri rozhodovaní o tom, do ktorých oblastí investovať budúcu pomoc, zobrať do úvahy, či boli tieto 
záväzky splnené, 

• vychádzať zo súčasných iniciatív, aby vytvorila lepšie nástroje na meranie pokroku smerom k lepšej 
administratívnej kapacite, 

• naplno využívať nástroje na podporu pokroku v rámci reformy a vykazovať, čo sa dosiahlo, 

• využívať decentralizované hospodárenie na šírenie osvedčených administratívnych postupov. 

 

Poznámky pre vydavateľov 

V roku 2010 sa Čierna Hora stala kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ a v júni 2012 prijala Rada rokovací 
rámec, po ktorom začali prístupové rokovania. Otvorených bolo dvadsaťdva z tridsiatich piatich rokovacích 
kapitol a dve z nich boli predbežne uzavreté. 

Komisia pomohla Čiernej Hore vybudovať inštitúcie a posilniť administratívnu kapacitu s cieľom podporiť jej 
premenu na demokratickú a ekonomicky rozvinutú krajinu. Predvstupová pomoc EÚ je finančná v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci a nefinančná prostredníctvom mechanizmov na vedenie politického dialógu. 

Počas obdobia 2007 až 2013 EÚ pridelila Čiernej hore finančnú pomoc vo výške 235,7 mil. EUR s cieľom pomôcť 
krajine, aby sa pripravila na členstvo. 76 % tejto sumy bolo nakontrahovaných do konca roka 2015. Za obdobie 
rokov 2014 – 2020 predstavujú orientačné rozdelené finančné prostriedky pre krajinu 270,5 mil. EUR. Krajina má 
tiež prístup k programom a projektom financovaným v rámci programov pre viacerých prijímateľov, ktoré sa 
týkajú celého regiónu západného Balkánu a Turecka. 

 

Osobitná správa č. 20/2016: „Posilňovanie administratívnej kapacity v Čiernej Hore: došlo k pokroku, 
no v mnohých kľúčových oblastiach sú potrebné lepšie výsledky“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ. 

 


