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Podporu EÚ pre západný Balkán obmedzujú nedostatky 
vnútroštátnych orgánov, konštatujú audítori  
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov bola finančná podpora EÚ pre krajiny západného Balkánu 
vo všeobecnosti účinná a urobil sa vďaka nej určitý pokrok v posilňovaní administratívnej kapacity v regióne. Na druhej 
strane sa však vyskytli nedostatky typické pre vnútroštátne orgány na západnom Balkáne. 

Audítori uskutočnili „metaaudit“, preskúmanie spôsobu, akým Európska komisia riadila predvstupovú pomoc v Albánsku, 
Bosne a Hercegovine, Kosove, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore a Srbsku v rokoch 2007 až 2013. 
Audítori posudzovali predovšetkým informácie zo svojich doterajších osobitných správ a hodnotení Komisie a preskúmali 
celý proces programovania, ako aj 52 národných projektov a tri regionálne projekty. Zohľadnili tiež vývoj v období 2014 – 
2020.  

Zistili, že ciele Komisie v oblasti riadenia neboli vždy konkrétne a merateľné. Programy a projekty vychádzali z potrieb, 
no z niektorých posudkov príjemcov v oblasti „právneho štátu“ vyplynuli výrazné nedostatky. Čerpanie finančných 
prostriedkov obmedzovala slabá administratívna kapacita v niektorých krajinách a prísne požiadavky na spravovanie financií 
EÚ v prípadoch, keď je hospodárenie decentralizované. 

„Komisia by mala systematicky uplatňovať prísne podmienky a následne ich kontrolovať,“ uviedol István Szabolcs Fazakas, 
člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Ak je to potrebné, platby by sa mohli v budúcnosti znížiť 
alebo pozastaviť.“ 

Audítori sa domnievajú, že hoci sa v predkladaní správ vyskytli nedostatky, Komisia účinne monitorovala realizáciu 
projektov. Čiastočne účinne tiež vykonávala kontrolu prijímania následných opatrení na základe záverov a odporúčaní 
uvedených v hodnoteniach. Napriek značným nedostatkom na strane príjemcov bola schopná podporiť koordináciu darcov. 

Pokiaľ ide o administratívnu kapacitu, prostredníctvom pomoci EÚ sa vo všeobecnosti dosiahli plánované výstupy a podpora 
pre právny štát a reformu verejnej správy bola čiastočne udržateľná. 

Pri projektoch v oblasti „právneho štátu“ Komisia neuplatňovala podmienky dôsledne a na kľúčové oblasti ako je sloboda 
médií, prokuratúra a boj proti korupcii a organizovanému zločinu sa vyčlenila pomerne nízka suma financovania. 
Na udržateľnosť projektov mal vplyv aj nedostatok politickej vôle príjemcov reformovať inštitúcie, nepostačujúci rozpočet 
a ľudské zdroje a tiež slabá koordinácia. 

V oblasti reformy verejnej správy dokázala Komisia pretvoriť mnohé výstupy projektov na udržateľné výsledky. Hoci to 
nebolo výslovným cieľom týchto projektov, Komisia mohla podnietiť príjemcov, aby pomoc využili ako prostriedok 
na získavanie poznatkov v zvyšnej časti verejnej správy. 
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Vzhľadom na to, že západný Balkán je región, ktorý tvoria krajiny, z ktorých sa všetky snažia o vstup do EÚ, Komisia 
podporuje regionálnu spoluprácu a zlepšovanie administratívnej kapacity. V kontrolovanom období však Rada 
pre regionálnu spoluprácu nemala v teréne výrazný vplyv. Audítori konštatujú, že politický dialóg v regióne mal v niekoľkých 
prípadoch obmedzený vplyv na právny štát, hoci sa pomocou neho dosiahol určitý pokrok v reforme verejnej správy. 

V správe sa uvádzajú odporúčania na zlepšenie navrhovania a realizácie projektov na západnom Balkáne a na zvýšenie 
odhodlania vnútroštátnych orgánov. Komisia by konkrétne mala: 

• stanoviť špecifické ciele vychádzajúce zo stanovených priorít a merateľných cieľov, 

• využívať nepriame hospodárenie selektívne, a to vtedy, keď určí nedostatočnú administratívnu kapacitu,  

• uplatňovať relevantné podmienky na všetkých úrovniach a následne prijať potrebné kroky, a v prípade potreby 
prijať opatrenia na presadzovanie, ako je zníženie budúcich rozpočtových prostriedkov, pozastavenie platieb a zrušenie 
projektov, ktoré neboli zmluvne dohodnuté,  

• systematicky monitorovať citlivé programy a projekty, 

• pevnejšie politicky zaviazať prijímajúce krajiny, aby vytvorili presvedčivý súbor výsledkov v oblasti účinného 
vyšetrovania, trestného stíhania a konečných rozsudkov v prípadoch týkajúcich sa korupcie na vysokej úrovni 
a organizovanej trestnej činnosti. Na tento účel by mala vyžadovať, aby zbierali záznamy o svojich výsledkoch, 

• lepšie zamerať zdroje na boj proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a na slobodu médií, a zároveň využiť 
politický dialóg na podporu dosiahnutia výsledkov týkajúcich sa verejnej správy a právneho štátu, 

• podporiť regionálnu spoluprácu a zabezpečiť, aby jej finančné príspevky priniesli krajinám udržateľné výsledky. 

Poznámka pre vydavateľov 

V rokoch 2007 až 2014 dosiahla finančná pomoc EÚ pre západný Balkán poskytovaná prostredníctvom nástroja 
predvstupovej pomoci (IPA) výšku 5,1 mld. EUR. Prideľovala sa v rámci národných a regionálnych programov. Zhruba 
štvrtina financovania, ktoré bolo k dispozícii v rámci národných programov, sa vynaložila na zlepšenie administratívnej 
kapacity v kľúčových sektoroch, ktorými sú právny štát a reforma verejnej správy. Politický dialóg navyše prispel k zlepšeniu 
administratívnej kapacity v šiestich krajinách západného Balkánu, ktoré boli príjemcami právnej a finančnej pomoci. 

Postavenie šiestich krajín západného Balkánu z hľadiska pristúpenia k EÚ*: 

 Kandidátska krajina od roku Prístupové rokovania 

Albánsko 2014 Žiadne rokovania 

Bosna a Hercegovina Potenciálna kandidátska krajina Žiadne rokovania 

Kosovo Potenciálna kandidátska krajina Žiadne rokovania 

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko 2005 Žiadne rokovania 

Čierna Hora 2010 22 otvorených kapitol, dve 
uzavreté 

Srbsko 2012 Dve otvorené kapitoly 

*Postavenie v čase auditu (6. júna 2016). Aktuálny stav pozri na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

Osobitná správa č. 21/2016: „Predvstupová pomoc EÚ na posilnenie administratívnej kapacity na západnom Balkáne: 
metaaudit“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ. 
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