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Revidenti uzskata, ka ES atbalstu Rietumbalkānos kavēja trūkumi 
valsts iestādēs 

Saskaņā ar jauno Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ES finanšu atbalsts Rietumbalkānu valstīm kopumā ir bijis efektīvs un 
zināmā mērā stiprinājis administratīvo spēju reģionā. Tomēr tas ir jāvērtē, ņemot vērā nozīmīgos trūkumus, kas raksturīgi 
šā reģiona valstu iestādēm. 

Revidenti veica “metarevīziju” – apskatu par to, kā Eiropas Komisija pārvaldīja pirmspievienošanās palīdzību Albānijā, 
Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē un Serbijā no 2007. līdz 
2013. gadam. Revidenti galvenokārt vērtēja savu iepriekšējo īpašo ziņojumu datus un Komisijas novērtējumus un pārbaudīja 
visu plānošanas procesu, kā arī 52 valsts projektus un trīs reģionālas programmas. Viņi ņēma vērā arī to, kas sasniegts 
attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu.  

Revidenti konstatēja, ka Komisijas pārvaldības mērķi ne vienmēr bija konkrēti un izmērāmi. Programmas un projekti balstījās 
uz vajadzībām, bet dažos atbalsta saņēmēju novērtējumos tiesiskuma nozarē tika konstatēti būtiski trūkumi. Līdzekļu apguvi 
kavēja vājā administratīvā spēja dažās valstīs un — decentralizētas īstenošanas gadījumā — stingrās prasības saistībā ar 
ES fondu pārvaldību. 

“Komisijai ir sistemātiski jāpiemēro stingri nosacījumi un jākontrolē to izpilde,” teica par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis 
Szabolcs Fazakas. “Vajadzības gadījumā turpmākie maksājumi būtu jāsamazina vai jāaptur.” 

Revidenti uzskata, ka, neraugoties uz trūkumiem ziņošanā, Komisija efektīvi uzraudzīja projektu īstenošanu. Tā arī daļēji 
efektīvi sekoja līdzi novērtējumos ietverto secinājumu un ieteikumu izpildei. Lai gan attiecībā uz atbalsta saņēmējiem bija 
nozīmīgi trūkumi, Komisija spēja atbalstīt līdzekļu devēju koordinēšanu. 

Administratīvās spējas jomā ES palīdzība kopumā sasniedza plānotos tiešos rezultātus, un atbalsts tiesiskuma un valsts 
pārvaldes reformas jomā bija daļēji ilgtspējīgs. 

Komisija konsekventi nepiemēroja nosacījumus tiesiskuma projektiem, un finansējums tādās svarīgās jomās kā plašsaziņas 
līdzekļu brīvība, valsts prokuratūra un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību bija relatīvi neliels. Projektu ilgtspēju 
ietekmēja tas, ka atbalsta saņēmējiem trūka politiskās gribas, lai veiktu iestāžu reformu, bija nepietiekams budžets un 
personāls, kā arī vāja koordinācija. 

Valsts pārvaldes reformas jomā Komisijai izdevās daudzu projektu tiešos rezultātus pārvērst ilgtspējīgos rezultātos. Lai gan 
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tas nebija skaidri noteikts šo projektu mērķis, Komisija būtu varējusi vairāk mudināt atbalsta saņēmējus pārējās valsts 
pārvaldes daļās izmantot šo palīdzību kā mācību līdzekli. 

Ņemot vērā to, ka visas Rietumbalkānu reģiona valstis cer pievienoties Eiropas Savienībai, Komisija ir veicinājusi reģionālo 
sadarbību un labāku administratīvo spēju. Tomēr revidētajā periodā Reģionālās sadarbības padomei nebija būtiskas 
ietekmes uz vietas. Revidenti secina, ka politiskajam dialogam šajā reģionā daudzos gadījumos bija ierobežota ietekme uz 
tiesiskumu, kaut arī ar to tika panākts zināms progress valsts pārvaldes reformu jomā. 

Šajā ziņojumā ir sniegti ieteikumi, lai uzlabotu projektu izstrādi un īstenošanu Rietumbalkānos un lai veicinātu valstu 
pārvaldes iestāžu lielāku iesaisti. Revidenti iesaka Komisijai: 

• noteikt konkrētus mērķus, pamatojoties uz svarīguma kārtībā sarindotajām prioritātēm un izmērāmiem 
uzdevumiem; 

• izlases kārtībā piemērot netiešo pārvaldību, ja tiek konstatēta vāja administratīvā spēja;  

• visos līmeņos piemērot attiecīgus nosacījumus un kontrolēt to izpildi, vajadzības gadījumā ieviešot piespiedu 
izpildes pasākumus, piemēram, samazinot turpmākos piešķīrumus, apturot maksājumus un anulējot projektus, par kuriem 
nav noslēgti līgumi;  

• sistemātiski uzraudzīt paaugstināta riska programmas un projektus; 

• nodrošināt, lai saņēmējvalstis izrādītu stingrāku politisko apņemšanos gūt pārliecinošus sasniegumus efektīvas 
izmeklēšanas un apsūdzības īstenošanā un notiesājošu galīgo spriedumu pieņemšanā augsta līmeņa korupcijas un 
organizētās noziedzības lietās, un jāprasa, lai tās turpinātu šo darbu; 

• resursus piešķirt mērķtiecīgāk – cīņai pret korupciju un organizēto noziedzību un plašsaziņas līdzekļu brīvības 
nodrošināšanai, kā arī izmantot politisko dialogu, lai atbalstītu rezultātu sasniegšanu valsts pārvaldes un tiesiskuma jomā; 

• atbalstīt reģionālo sadarbību un panākt, lai tās finanšu ieguldījums šīm nolūkam nestu izmērāmus un ilgtspējīgus 
rezultātus uz vietas. 

Piezīmes izdevējiem 

No 2007. līdz 2014. gadam ES finansiālā palīdzība Rietumbalkāniem no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) 
sasniedza 5,1 miljardu EUR. To piešķīra saskaņā ar valstu un reģionālajām programmām. Aptuveni ceturtā daļa valstu 
programmu finansējuma tika izmantota, lai uzlabotu administratīvo spēju tiesiskuma un valsts pārvaldes reformas 
galvenajās jomās. Turklāt politiskais dialogs veicināja administratīvās spējas uzlabošanu visās sešās Rietumbalkānu valstīs, 
kas bija juridiskā un finansiālā atbalsta saņēmējas. 

Sešu Rietumbalkānu valstu statuss saistībā ar pievienošanos Eiropas Savienībai* 

 Kandidātvalsts (kopš kura laika) Pievienošanās sarunas 
Albānija 2014. gads Sarunu nav 
Bosnija un Hercegovina Potenciālā kandidātvalsts Sarunu nav 
Kosova Potenciālā kandidātvalsts Sarunu nav 
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 2005. gads Sarunu nav 
Melnkalne 2010. gads Atvērtas 22 un slēgtas divas 

sarunu sadaļas 
Serbija 2012. gads Atvērtas divas sarunu sadaļas 

 

*Statuss revīzijas laikā (2016. gada 6. jūnijā). Pašreizējo statusu, lūdzu, skatiet 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm�
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Īpašais ziņojums Nr. 21/2016 “ES pirmspievienošanās palīdzība administratīvās spējas stiprināšanai Rietumbalkānos: 
metarevīzija” ir pieejams 23 ES valodās. 

 

 


