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Zdaniem unijnych kontrolerów niedociągnięcia na poziomie 
organów krajowych stanowiły przeszkodę w wykorzystaniu 
unijnego wsparcia na rzecz Bałkanów Zachodnich  

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijne wsparcie na rzecz krajów 
Bałkanów Zachodnich było zasadniczo skuteczne i w pewnym stopniu doprowadziło do wzmocnienia zdolności 
administracyjnych w regionie. Należy jednak zauważyć, że wzmocnieniu temu towarzyszyły znaczne niedociągnięcia 
charakterystyczne dla organów krajowych. 

Kontrolerzy przeprowadzili „meta-kontrolę”, czyli przegląd procedur zarządzania pomocą przedakcesyjną w Albanii, Bośni 
i Hercegowinie, Kosowie, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze oraz Serbii przez Komisję Europejską 
w latach 2007-2013. Kontrolerzy ocenili przede wszystkim dane zawarte we wcześniejszych sprawozdaniach specjalnych 
i ocenach Komisji oraz zbadali cały proces programowania, a także 52 projekty krajowe i trzy programy regionalne. Wzięli 
także pod uwagę zmiany dotyczące okresu programowania 2014-2020.  

W wyniku tej oceny ustalono, że cele zarządcze Komisji nie zawsze były szczegółowe i mierzalne. Podstawę programów 
i projektów stanowiły potrzeby, ale niektóre oceny beneficjentów w sektorze praworządności wykazywały znaczne 
niedociągnięcia. Na etapie wdrażania zdecentralizowanego przeszkodę w wykorzystaniu środków stanowiły ograniczone 
zdolności administracyjne w niektórych krajach i rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania środkami UE. 

– Komisja powinna systematycznie stosować rygorystyczne warunki i monitorować ich spełnianie – stwierdził Istvan 
Szabolcs Fazakas, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Jeżeli zajdzie 
taka konieczność, można ograniczyć lub zawiesić przyszłe płatności. 

Zdaniem kontrolerów pomimo niedociągnięć w zakresie sprawozdawczości Komisja skutecznie monitorowała realizację 
projektów. Działania podjęte przez Komisję w następstwie wniosków i zaleceń zawartych w ocenach także były częściowo 
skuteczne. Ponadto, mimo znacznych niedociągnięć po stronie beneficjentów, Komisji udawało się wspierać koordynację 
darczyńców. 

Jeśli chodzi o zdolności administracyjne, za pomocą unijnego wsparcia zasadniczo osiągnięto planowane produkty, 
a wsparcie w dziedzinie praworządności i reformy administracji publicznej było częściowo trwałe. 

W odniesieniu do projektów dotyczących praworządności Komisja nie stosowała warunkowości w sposób spójny, w związku 
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z czym w kluczowych obszarach, takich jak wolność mediów, prokuratura generalna oraz walka z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, zapewniono stosunkowo niewielkie finansowanie. Na trwałość projektów negatywnie wpłynęły też brak 
woli politycznej do reformowania instytucji, niewystarczające środki budżetowe i kadrowe oraz niewystarczająca 
koordynacja po stronie beneficjentów. 

W obszarze reformy administracji publicznej Komisji udało się przekształcić wiele produktów uzyskanych w wyniku 
projektów w trwałe rezultaty. Mimo że nie było to bezpośrednim celem tych projektów, Komisja powinna była zachęcać 
beneficjentów do korzystania z pomocy jako narzędzia edukacyjnego w pozostałych obszarach administracji publicznej. 

Biorąc pod uwagę, że wszystkie kraje regionu Bałkanów Zachodnich dążą do członkostwa w UE, Komisja wspierała 
współpracę regionalną i poprawę zdolności administracyjnych. Jednak w okresie objętym kontrolą Rada Współpracy 
Regionalnej nie miała na nie znaczącego wpływu. Zdaniem kontrolerów w szeregu przypadków dialog polityczny w regionie 
miał ograniczony wpływ na praworządność, choć osiągnięto pewien postęp w zakresie reformy administracji publicznej. 

W sprawozdaniu zawarto zalecenia mające na celu poprawę koncepcji i realizacji projektów na Bałkanach Zachodnich oraz 
zachęcenie organów krajowych do większego zaangażowania. W szczególności Komisja powinna: 

• wyznaczyć konkretne cele w oparciu o uporządkowane priorytety i mierzalne cele szczegółowe; 

• w przypadku gdy stwierdzi niewystarczające zdolności administracyjne, stosować zarządzanie pośrednie w sposób 
wybiórczy; 

• stosować rygorystyczne warunki na wszystkich poziomach i podejmować odpowiednie działania następcze, 
a w razie konieczności – środki egzekwowania prawa takie jak redukcja przyznawanych kwot środków finansowych 
w przyszłości, zawieszanie wypłat i anulowanie projektów, które nie zostały jeszcze zakontraktowane;  

• systematycznie monitorować newralgiczne programy i projekty; 

• zachęcać kraje będące beneficjentami do większego zaangażowania politycznego, tak aby mogły osiągać wymierne 
wyniki w skutecznym dochodzeniu, ściganiu i wydawaniu wyroków w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu 
i przestępczości zorganizowanej oraz oczekiwać od nich, że wyniki te będą się poprawiać; 

• lepiej ukierunkować zasoby w zakresie wolności mediów, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, a także 
w wykorzystywaniu dialogu politycznego do wspierania wypracowywania rezultatów w obszarach administracji publicznej 
i praworządności; 

• wspierać współpracę regionalną i dopilnować, by wkłady finansowe Komisji na ten cel przynosiły mierzalne i trwałe 
rezultaty na miejscu. 

Informacje dla redaktorów 

Kwota pomocy finansowej udzielonej przez UE Bałkanom Zachodnim za pośrednictwem Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA) w latach 2007-2014 wyniosła 5,1 mld euro. Została ona przyznana w ramach programów krajowych 
i regionalnych. Około jednej czwartej środków finansowych na rzecz programów krajowych przeznaczono na poprawę 
zdolności administracyjnych w dwóch głównych dziedzinach – praworządności i reformy administracji publicznej. Ponadto 
dialog polityczny przyczynił się do poprawy zdolności administracyjnych w sześciu państwach Bałkanów Zachodnich 
będących beneficjentami pod względem prawnym i finansowym. 

Status sześciu państw Bałkanów Zachodnich w zakresie przystąpienia do UE*: 

 Kraj kandydujący od Negocjacje akcesyjne 
Albania 2014 Brak negocjacji 
Bośnia i Hercegowina Potencjalny kraj kandydujący Brak negocjacji 
Kosowo Potencjalny kraj kandydujący Brak negocjacji 
była jugosłowiańska republika Macedonii 2005 Brak negocjacji 
Czarnogóra 2010 22 rozdziały otwarte, dwa 
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zamknięte 
Serbia 2012 2 rozdziały otwarte 

 

*Status w chwili przeprowadzania kontroli (6 czerwca 2016 r.). Obecny status można sprawdzić na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Sprawozdanie specjalne nr 21/2016 pt. „Unijna pomoc przedakcesyjna na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych 
na Bałkanach Zachodnich – meta-kontrola” jest dostępne w 23 językach UE. 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm�

