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I.
Evropska unija (EU) zagotavlja glavnino pomoči za 
krepitev pravne države na Kosovu1. Leta 2008 je usta-
novila svojo doslej največjo misijo skupne varnostne 
in obrambne politike (SVOP) v obliki misije Evropske 
unije za krepitev pravne države („EULEX“). EULEX ima 
približno 2 500 uslužbencev, ki pomagajo pri gradnji 
zmogljivosti in izvajajo nekatere izvršne funkcije. Poleg 
tega tudi Evropska komisija upravlja projekte za krepi-
tev pravne države, ki so prav tako usmerjeni predvsem 
v gradnjo zmogljivosti, financirajo pa se iz instrumenta 
za predpristopno pomoč (IPA). V obdobju od leta 2007 
do leta 2011, k i ga je zajela revizija, je bilo za pod-
poro krepitvi pravne države iz proračuna EU dodeljenih 
680 milijonov EUR.

II.
Pri reviziji je bilo obravnavano vprašanje, ali je pomoč 
EU Kosovu za krepitev pravne države uspešna. V ta 
namen je Sodišče ocenilo, ali pomoč dosega svoje 
načrtovane rezultate in kakšen je bil njen učinek na 
splošen napredek, dosežen na različnih področjih 
pravne države (policija, pravosodje, carina, boj proti 
korupciji). Preučilo je tudi upravljanje pomoči, zlasti 
glede usklajevanja in upravljanja EULEX. Revizija je 
zajela vzorec sedemnajstih posredovanj EU na Kosovu.

III.
Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da pomoč EU Kosovu za 
krepitev pravne države ni bila dovolj uspešna. Nekateri 
cilji posameznih posredovanj so bili doseženi, čeprav 
pogosto z zamudami in dvomi o trajnosti rezultatov. 
Vendar se pravna država na splošno krepi počasi, zlasti 
na področju boja proti organiziranemu kriminalu in 
korupciji, in sicer predvsem na severu Kosova.

1 To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu 
z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 in mnenjem 
Meddržavnega sodišča (ICJ) o kosovski razglasitvi neodvisnosti. 

POVZETEK
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IV.
Omejeno uspešnost pomoči EU je predvsem mogoče 
pojasniti s specifičnimi razmerami na Kosovu. Kljub 
temu je bilo med revizijo ugotovljeno, da bi bila lahko 
z boljšim upravljanjem ESZD in Komisije na pomemb-
nih področjih dosežena večja uspešnost pomoči EU.

V.
Uspešnost pomoči so ovirali premalo jasno opredeljeni 
cilji ter večji izzivi pri usklajevanju operacij Komisije 
in EULEX. Poleg tega se je EULEX soočal z omejenimi 
kadrovskimi viri. Čeprav je bilo upravljanje projektov 
Komisije na splošno ustrezno, bi lahko ESZD in Komisija 
za krepitev pravne države več uporabljali pogojevanje 
in dialog o politiki.

VI.
Sodišče priporoča:

 — Svet in Komisija naj poskrbita, da bodo cilji krepi-
tve pravne države na Kosovu povezani s konkre-
tnimi referenčnimi merili, s katerimi bo mogoče 
ocenjevati napredek, in da bodo upoštevani cilji 
EU na področju notranje varnosti.

 — ESZD in Komisija naj za izboljšanje svojega uskla-
jevanja pregledata programiranje in postopke jav-
nega naročanja, ki jih uporablja Komisija, da se za-
gotovi, da ustrezajo operativnim potrebam EULEX, 
ter pripravita izhodno strategijo za EULEX, v skladu 
s katero bi naloge EULEX pri gradnji zmogljivosti 
prevzela Komisija.

 — ESZD naj v sodelovanju z državami članicami po-
skrbi,  da bodo prihodnje misije SVOP delovale 
z celotnim odobrenim številom uslužbencev in 
toliko časa, kot bo potrebno, ter imele na voljo 
ustrezne veščine za uspešnost.

 — Svet in Komisija naj poskrbita, da bodo prihodnje 
misije SVOP pravne osebe.

 — ESZD in Komisija naj poskrbita, da dodelitev ose-
bja za upravljanje podpore krepitvi pravne države 
v Uradu EU v Prištini odraža visoko stopnjo pred-
nosti, ki jo EU namenja temu področju.

 — Svet, ESZD in Komisija naj poskrbijo, da bo nji-
hov dialog o politikah s Kosovom osredotočen 
predvsem na krepitev pravne države ter povezan 
s spodbudami in prednostnimi pogoji.
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UVOD

OZADJE

1. V nekdanji Jugoslaviji je bilo Kosovo avtonomna pokrajina Republike 
Srbije, ene od šestih republik , k i so sestavljale državo2. Na Kosovu sta 
živeli albanska etnična večina in precejšnja srbska manjšina. Po ustavni 
reformi leta 1974 je dobilo Kosovo več avtonomije, kar mu je omogočilo 
lastno upravo, skupščino in pravosodje. V 1980-ih so se etnične napeto-
sti zaostrile in leta 1989 je nacionalistična srbska vlada pod vodstvom 
Slobodana Miloševića Kosovu ukinila status avtonomne pokrajine.

2. V 1990-ih je Jugoslavija razpadla, čedalje večja represija srbske vlade na 
Kosovu pa je privedla do izbruha gverilske vojne pod vodstvom Kosovske 
osvobodilne vojske in popolnega razpada pravne države. Od leta 1997 do 
junija 1999 je bilo po ocenah ubitih 10 000 kosovskih Albancev. V odziv 
na naglo slabšanje razmer je Organizacija severnoatlantske pogodbe 
(NATO) bombardirala Srbijo in srbske oborožene sile na Kosovu, da bi 
srbsko vojsko prisilila k umiku s Kosova.

3. Junija 1999 je Varnostni svet Združenih narodov sprejel Resolucijo 
št. 1244/99, s katero je bila ustanovljena začasna misija Združenih naro-
dov na Kosovu (UNMIK), srbska vlada pa se je umaknila. Z resolucijo je bil 
UNMIK pooblaščen za izvajanje vseh vidikov civilne uprave, vzpostavitev 
demokratičnih institucij in pripravo podlage za eventualno rešitev sta-
tusa Kosova3. Prva naloga UNMIK je bila v sodelovanju z vojaškimi silami 
NATO na Kosovu (KFOR) vzpostaviti javni red in mir z ustavitvijo nasilja 
in represije ter omogočanjem varne vrnitve vseh beguncev.

4. Od leta 2003 so se začele v okviru ustavnega okvira, k i ga je določil 
UNMIK, počasi razvijati strukture tako imenovanih „začasnih institucij 
samouprave“. Končni nadzor ima sicer še vedno UNMIK, vendar so se 
pristojnosti postopoma prenašale na kosovske institucije.

2 Druge zvezne republike 
nekdanje Jugoslavije so 
bile Bosna in Hercegovina, 
Hrvaška, Makedonija, Črna 
gora in Slovenija. Druga 
avtonomna pokrajina, 
Vojvodina, je bila prav tako 
del Republike Srbije.

3 To poimenovanje ne 
posega v stališča o statusu 
ter je v skladu z Resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih 
narodov št. 1244 in mnenjem 
Meddržavnega sodišča 
(ICJ) o kosovski razglasitvi 
neodvisnosti.
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4 Do 8. junija 2012 je Kosovo 
priznalo 91 držav.

5 Ciper, Grčija, Romunija, 
Slovaška in Španija.

6 „Nevtralno stališče 
glede statusa“ pomeni, da 
Evropska unija niti ne podpira 
neodvisnosti Kosova niti ji ne 
nasprotuje.

7 Svet je izjavil, da je EU 
pripravljena pomagati pri 
gospodarskem in političnem 
razvoju Kosova z jasno 
evropsko perspektivo za to 
regijo (Sklepi Sveta o širitvi in 
stabilizacijsko-pridružitvenem 
procesu iz leta 2011, 
18195/11, 5. 12. 2011).

8 Prilogi I in II Uredbe Sveta 
(ES) št. 1085/2006 z dne 
17. julija 2006 o vzpostavitvi 
instrumenta za predpristopno 
pomoč (IPA) (UL L 210, 
31.7.2006, str. 82).

9 Po podatkih popisa 
prebivalstva leta 2011 je 
po ocenah približno 5 % 
od 1,7 milijona kosovskih 
prebivalcev Srbov. Ti ki živijo 
predvsem na severu Kosova.

5. Posebni odposlanec Združenih narodov Martti Ahtisaari je po pogaja-
njih med letoma 2005 in 2007 za Kosovo predlagal „nadzorovano ne-
odvisnost“. Čeprav Varnostni svet Združenih narodov tega predloga ni 
sprejel, sta bila dva ključna dela Ahtisaarijevega predloga pozneje vseeno 
izvedena:

(a) Svet ministrov EU je ustanovil misijo skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), „misijo Evropske unije za krepitev pravne države 
na Kosovu“ (EULEX), za spremljanje, usmerjanje in svetovanje na 
vseh področjih, povezanih s krepitvijo pravne države, in izvajanje 
nekaterih izvršnih funkcij.

(b) Skupina držav, ki podpirajo neodvisnost Kosova, združenih v med-
narodni usmerjevalni skupini, je ustanovila Mednarodni civilni urad 
za spremljanje izvajanja predloga. Vodja tega urada lahko razveljavi 
odločitve ali zakone, ki jih sprejmejo kosovski organi, ter sankcionira 
ali razreši uradnike.

6. Kosovo je februarja 2008 enostransko razglasilo neodvisnost od Srbije, 
vendar temu ni sledilo splošno priznanje Kosova kot samostojne države4. 
Pet držav članic EU5 ni priznalo njegove neodvisnosti, zaradi česar je EU 
sprejela tako imenovano „nevtralno stališče glede statusa“6. Kljub temu 
so se vse države članice strinjale, da bi morala Evropska unija Kosovu 
zagotoviti precejšnje financiranje zaradi zagotavljanja stabilnosti Kosova, 
širše zahodnobalkanske regije in celotne Evrope7.

7. Kosovo prejema finančno pomoč iz instrumenta za predpristopno po-
moč IPA, Komisija pa ga za namene prejemanja te pomoči obravnava kot 
potencialnega kandidata za članstvo8. Od leta 2010 sodeluje v istem me-
hanizmu dialoga v okviru „stabilizacijsko-pridružitvenega procesa“ (SAP) 
s Komisijo kot države kandidatke in druge potencialne države kandidatke 
v zahodnobalkanski regiji.

8. Srbija neodvisnosti Kosova ni priznala in številni etnični Srbi na seve-
ru Kosova želijo ostati del Srbije9. EU omogoča neposredni dialog med 
Kosovom in Srbijo za izboljšanje odnosov med njima (tako imenovani 
„prištinsko-beograjski dialog“). Marca 2012 je Evropski svet Srbiji pode-
lil status države kandidatke za pridružitev EU, Komisija pa je pozneje 
predlagala spremembo uredbe IPA za prerazvrstitev Srbije s seznama 
potencialnih držav kandidatk na seznam držav kandidatk.
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9. V splošni agendi kosovskih organov je prevladovala želja po neodvisnosti 
in poznejšem mednarodnem priznanju. Vendar se Kosovo sooča z dru-
gimi velikimi izzivi, predvsem z revščino in kriminalom. Njegov BDP na 
prebivalca znaša samo 2 383 EUR in je najnižji v Evropi10. Propad pravne 
države v 1990-ih letih je ustvaril praznino, ki so jo izkoristile kriminalne 
združbe s Kosova in iz drugih držav. Hkrati vzpostavljanje pravne države 
ovirata prevladujoči klientelizem v kosovski družbi in tradicionalna upo-
raba običajnega prava, ki temelji na klanski pripadnosti.

10.  Krepitev pravne države na Kosovu se na splošno šteje kot predpogoj za 
gospodarski razvoj. Glede na mednarodno naravo organiziranega krimi-
nala je krepitev pravne države na Kosovu pomembna tudi za notranjo 
varnost EU.

11.  Januarja 2012 so kosovski organi izrazili željo, da se nadzorovana neodvi-
snost konča do konca leta. 10. septembra je kosovska skupščina sprejela 
ustavne spremembe, ki bodo omogočile ukinitev nadzorne vloge Med-
narodnega civilnega urada. Kosovski organi so hkrati ponovno pozvali 
EULEX k izvajanju njegovih izvršnih funkcij do junija 2014, ko se izteče 
njegov sedanji mandat. 

FINANČNA POMOČ EU

12.  V zadnjem desetletju je mednarodna skupnost vložila veliko sredstev 
v ohranjanje miru, obnovo, gradnjo institucij, gospodarski razvoj in po-
moč pri krepitvi pravne države na Kosovu. V obdobju 1999–2007 je Ko-
sovo prejelo 3,5 milijarde EUR donatorske pomoči, dve tretjini tega zne-
ska so prispevale Evropska komisija in države članice EU. Na donatorski 
konferenci leta 2008 je bilo obljubljenih še dodatnih 1,2 milijarde EUR 
za obdobje 2009–2011, vključno s 508 milijoni EUR, ki jih bo prispevala 
Komisija. Na splošno je Kosovo „največji prejemnik pomoči EU na prebi-
valca na svetu“11.

13.  V obdobju 2007–2011 je bila več kot polovica pomoči EU dodeljena za 
krepitev pravne države na Kosovu, v glavnem prek misije SVOP12, pa tudi 
prek IPA (glej tabelo 1).

10 Kosovski statistični urad, 
BDP 2010.

11 Izjava predsednika Barrosa 
po njegovem srečanju 
s Hashimom Thaçijem, 
kosovskim ministrskim 
predsednikom, 20. maja 2011 
v Prištini. Po podatkih 
Komisije je Kosovo prejelo 
več pomoči EU na prebivalca 
kot kateri koli drugi 
prejemnik od leta 1999. 
Za zneske pomoči EU, 
dodeljene zadevnim državam 
v zahodnobalkanski regiji 
v letu 2011, glej Prilogo I.

12 Skupna varnostna in 
obrambna politika – SVOP 
(prej imenovana evropska 
varnostna in obrambna 
politika – EVOP) je bila 
sprejeta na Evropskem svetu 
v Kölnu junija 1999 kot 
sestavni del skupne zunanje 
in varnostne politike (SZVP).
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14.  EULEX je največja operacija kriznega upravljanja, ki jo je doslej ustano-
vila EU. Njen osrednji cilj je pomagati kosovskim organom pri krepitvi 
pravne države, zlasti na policijskem, pravosodnem in carinskem podro-
čju (glej tudi odstavek 68). Financira se iz proračuna skupne zunanje in 
varnostne politike EU (SZVP), sredstva pa se izvršujejo prek pogodbe 
med Evropsko komisijo in vodjo misije EULEX, ki je osebno odgovoren 
za proračun EULEX. EU je do junija 2012 za podporo EULEX iz svojega 
splošnega proračuna namenila 614 milijonov EUR13. Konec leta 2011 je 
imel EULEX 2 539 uslužbencev, vključno s 1 087 napotenimi uslužbenci, 
večinoma iz držav članic. V strateškem pregledu EULEX je Evropska služba 
za zunanje zadeve (ESZD) predlagala ohranitev nekaterih izvršnih funkcij 
in podaljšanje mandata EULEX do junija 2014, kar je Svet potrdil14.

15.  Iz IPA so se v obdobju 2007–2011 financirali projekti na policijskem, pra-
vosodnem in carinskem področju ter specifični protikorupcijski projekti 
v skupnem znesku 92,47 milijona EUR.

13 Glej Sklep Sveta 
2012/291/SZVP z dne 
5. junija 2012 o spremembi in 
podaljšanju Skupnega ukrepa 
2008/124/SZVP o misiji 
Evropske unije za krepitev 
pravne države na Kosovem, 
EULEX KOSOVO (UL L 146, 
6.6.2012, str. 46).

14 Sklep Sveta 2012/291/SZVP.

TABELA 1

POMOČ EU ZA KREPITEV PRAVNE DRŽAVE V OBDOBJU 2007–2011 
(PREVZETE OBVEZNOSTI V MILIJONIH EUR1)

Instrument 2007 2008 2009 2010 2011 Skupaj

EULEX (vključno z enoto za načr tovanje) 
(sedanja proračunska vrstica: 19.03.01.02) 76,50 120,00 121,22 120,75 144,00 582,47

IPA – pravna država v širšem smislu2 
(22.02.02 in 22.02.04.01) 9,30 44,52 12,05 14,20 12,40 92,47

Instrument za stabilnost (IfS) (19.06.01.01) 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Skupna pomoč EU za krepitev pravne države 
v širšem smislu 85,80 169,52 133,27 134,95 156,40 679,94

Skupna pomoč EU Kosovu 231,70 331,10 238,22 198,95 212,70 1 212,67

Skupna pomoč za krepitev pravne države v % 
skupne pomoči EU 37 % 51 % 56 % 68 % 74 % 56 %

1 V splošnem proračunu EU so podrobni zneski za EULEX navedeni šele od leta 2011. Sodišče je v tej tabeli uporabilo zneske, navedene 
v proračunu EU za leto 2011, ki se nanašajo na leta 2009, 2010 in 2011, ter zneske, pridobljene iz internega računovodskega sistema 
Komisije (ABAC) za prejšnja leta.

2 Projekti IPA „pravna država v širšem smislu“ poleg projektov v zvezi s policijo in pravosodjem vključujejo tudi projekte, povezane 
z bojem proti korupciji, carino in reformo upravljanja javnih financ.

Vir: Evropska komisija (analiziralo Evropsko računsko sodišče).
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16.  Služba Komisije, ki je primarno odgovorna za Kosovo, je Generalni direk-
torat za širitev. Odgovoren je za upravljanje IPA, ki je glavni vir financira-
nja projektov pomoči na Kosovu. EULEX vodi poveljnik civilne operacije, 
k i je direktor Civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij 
s sedežem v Bruslju, ki je del ESZD. Podrejen je političnemu nadzoru in 
strateškemu usmerjanju Političnega in varnostnega odbora Sveta. Izvaja-
nje pomoči IPA upravlja Urad Evropske unije (Urad EU), njegov vodja pa 
je od februarja 2012 tudi posebni predstavnik Evropske unije na Kosovu 
(glej odstavek 78).
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17.  V poročilu je obravnavano splošno vprašanje:

 „Ali je pomoč EU Kosovu za krepitev pravne države uspešna?“

 Sodišče se v prvem delu poročila osredotoča na to, ali pomoč EU dosega 
načrtovane rezultate in kakšen je njen učinek na splošen napredek, do-
sežen na različnih področjih pravne države (policija, pravosodje, carina, 
boj proti korupciji). V drugem delu poročila so opredeljena področja, kjer 
bi lahko z boljšim upravljanjem pomoči EU izboljšali njeno uspešnost, 
zlasti:

(a) jasnost ciljev;

(b) usklajevanje med institucijami EU ter z drugimi donatorji in koso-
vskimi organi;

(c) vodenje EULEX;

(d) upravljanje projektov pomoči;

(e) dialog o politiki in pogojevanje.

18.  Revizija je zajemala pregled dokumentacije, pogovore in tri revizijske 
obiske na kraju samem na Kosovu v letih 2011 in 2012. Sodišče je pre-
učilo vzorec osmih projektov IPA, izbranih med 20 projekti IPA s področja 
krepitve pravne države, za katere je EU namenila sredstva med letoma 
2007 in 2010, izvedeni pa so bili v obdobju 2008–2011. Preučilo je tudi 
en projekt, financiran iz instrumenta za stabilnost. Vrednost revidiranih 
projektov je bila 21 milijonov EUR od skupno 85 milijonov EUR, porablje-
nih za projekte za krepitev pravne države. Sodišče je preučilo tudi vzorec 
osmih ukrepov za spremljanje, usmerjanje in svetovanje (MMA), ki jih je 
izvedel EULEX, od skupno 45 prvotno začetih ukrepov MMA15. Podrob-
nosti o revizijskem vzorcu so v Prilogi II, podrobna revizijska merila pa 
so predstavljena v Prilogi III.

15 EULEX je prvotno 
izvedel 36 ukrepov MMA 
v komponenti policija, 
5 v komponenti pravosodje in 
4 v komponenti carina.

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP
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19.  Sodišče je za oceno učinka pomoči EU na sektorski ravni uporabilo tudi 
druge revizijske dokaze, vključno z dokumentacijo o drugih projektih 
za krepitev pravne države, k i jih je Komisija financirala na Kosovu, ter 
ukrepih MMA, ki jih je vodil EULEX. Pregledalo je tudi poročila kosovskih 
organov in drugih donatorjev ter zainteresiranih strani, k i so prisotni 
na Kosovu, in pregledalo literaturo (glej bibliografijo v Prilogi V). Poleg 
tega je opravilo pogovore z zadevnimi kosovskimi organi ter predstavniki 
mednarodne skupnosti in civilne družbe na Kosovu.

20.  Informacije o ozadju razmer na Kosovu je pridobilo s pomočjo svetoval-
nega sveta mednarodnih strokovnjakov, ki mu je tudi pomagal preizkusiti 
relevantnost revizijskih vprašanj.
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KLJUB PRECEJŠNJI POMOČI EU JE NAPREDEK  
PRI KREPITVI PRAVNE DRŽAVE OMEJEN, STOPNJA 
ORGANIZIRANEGA KRIMINALA IN KORUPCIJE  
PA OSTAJA VISOKA

21.  Sodišče v tem delu predstavlja rezultate svoje revizije vzorca projektov 
IPA in ukrepov MMA, ki jih je izvedel EULEX. Prav tako skuša oceniti učinek 
pomoči EU na splošen napredek, dosežen pri krepitvi pravne države na 
področju policije, pravosodja, carine in boja proti korupciji, tudi na se-
veru Kosova. Poleg tega ocenjuje, ali je verjetno, da bo napredek trajen.

KOSOVSKA POLICIJA: POSREDOVANJA EU, KI JIH JE REVIDIRALO 
SODIŠČE, SO IMELA NEKAJ USPEHA, OSTAJAJO PA VELIKI IZZIVI, 
ZLASTI V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

POMOČ EU

22.  Komisija in EULEX sta od leta 2007 na številne načine pomagala kosovski 
policiji (16 projektov IPA v skupni vrednosti 33 milijonov EUR in 36 ukre-
pov MMA). Sodišče je revidiralo dva projekta IPA16 in štiri ukrepe MMA17.

23.  Oba revidirana projekta IPA sta bila namenjena razvoju zmogljivosti ko-
sovske policije za izvajanje nove naloge nadziranja kosovskih meja in raz-
mejitvenih črt18. Podpora Komisije za vzpostavitev ločenih obveščevalnih 
sistemov za mejno policijo in policijo na razmejitvenih črtah je bila zara-
di premajhnega usklajevanja pri načrtovanju tega projekta v nasprotju 
s ciljem EULEX, da se v kosovski policiji vzpostavi enoten obveščevalni 
sistem. Pri izvajanju obeh projektov je prišlo do večjih zamud, zlasti pri 
dobavi opreme, ki je zamujala več kot leto dni.

24.  Glavni del projekta je bila zamenjava obstoječega sistema upravljanja 
meja, ki so ga financirale ZDA19, z novim sistemom, ki bo povsem skladen 
s standardi EU. Dejstvo, da je bil najprej nameščen sistem, ki ni združljiv 
s sistemom EU, kaže na pomanjkanje usklajevanja med Komisijo in ZDA 
(glej tudi odstavek 86). Uvajanje novega sistema je bilo težko, ker so 
kosovski organi raje še naprej uporabljali obstoječi sistem.

OPAŽANJA

16 „Oprema za mejno policijo 
in policijo na razmejitvenih 
črtah“ (več naročil blaga 
v vrednosti 3 milijone EUR) 
ter „Mejna policija in 
policija na razmejitvenih 
črtah“ (projekt tesnega 
medinstitucionalnega 
sodelovanja s strokovnjaki 
države članice v vrednosti 
2,6 milijona EUR).

17 „Mejna policija – 
okrepljeno načrtovanje“; 
„Obveščevalno vodena 
policijska dejavnost“; 
„Racionalizacija strukture 
kosovske policije“, „Skupinski 
pristop – kazenske preiskave“.

18 Izraz „razmejitvena črta“ se 
nanaša na dele, kjer se Kosovo 
stika s Srbijo, izraz „meja“ 
pa na dele, kjer se Kosovo 
stika z Albanijo, Nekdanjo 
jugoslovansko republiko 
Makedonijo in Črno goro. 
Sklici na „mejo“ v tem poročilu 
ne posegajo v stališča držav 
članic glede statusa Kosova.

19 „Sistem za osebno 
identifikacijo, varno 
primerjanje in vrednotenje“, 
ki ga financira zunanje 
ministrstvo ZDA.
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25.  K razvoju policijske dejavnosti na mejah in razmejitvenih črtah na Koso-
vu je s tehničnim svetovanjem in usposabljanjem prispeval tudi projekt 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki se je izvajal od maja 2009 
do novembra 2010. Vendar je bilo 18 mesecev, kolikor je trajal, premalo, 
da bi se zagotovilo, da bo kosovska policija v celoti prevzela nove prakse, 
ki so bile uvedene s projektom.

26.  Ukrep MMA „Mejna policija – okrepljeno načrtovanje“ je uspešno okrepil 
načrtovalne zmogljivosti mejne policije in dopolnil projekte, financirane 
iz IPA, za ta del kosovske policije.

27.  Izvajanje ukrepa MMA „Obveščevalno vodena policijska dejavnost“ je 
bilo močno ovirano, ker kosovski organi niso imeli potrebnih finančnih 
in kadrovskih virov. Ukrep MMA, ki ga je izvajal EULEX, „Racionalizacija 
strukture kosovske policije“, je prispeval k novi strukturi policije, s katero 
so se centralizirale prej razpršene funkcije zbiranja obveščevalnih podat-
kov. Kljub prispevku teh dveh ukrepov MMA ostaja splošna zmogljivost 
kosovske policije za strateško načrtovanje in obveščevalno vodeno po-
licijsko dejavnost šibka.

28.  Ukrep MMA „Skupinski pristop – kazenske preiskave“ je bil osredotočen na 
sodelovanje policije in tožilcev, vendar ga je bilo treba začasno ustaviti, 
saj so se tožilci odločili, da bodo dali prednost preiskavam tekočih prime-
rov, kar je omejilo vire, ki so bili na voljo za ukrepe gradnje zmogljivosti 
(glej odstavek 95).

29.  Kljub nekaterim skromnim uspehom, kot je prenos pristojnosti za nadzor 
nad mejami in razmejitvenimi črtami s KFOR na kosovske organe, pomoč 
EU, ki jo je revidiralo Sodišče, namenjena policiji, ni privedla do bistve-
nega izboljšanja.
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BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

30.  Kosovo je kljub pomoči EU in drugih donatorjev doseglo le malo na-
predka v boju proti organiziranemu kriminalu. Urad EU za obveščevalne 
podatke o kaznivih dejanjih (EUOCI) je dejansko v svoji strateški oceni 
ogroženosti iz leta 2010 z naslovom „Organizirani kriminal na Kosovu“ 
prišel do zaključka, da se razmere glede organiziranega kriminala na 
Kosovu od prihoda mednarodne skupnosti poleti leta 1999 niso bistveno 
spremenile20. Preiskovanje hudih kaznivih dejavnosti je zaradi omejenih 
izkušenj in političnega vmešavanja še vedno neuspešno. Kosovski organi 
poleg tega nimajo zmogljivosti za spopadanje s finančnim in gospodar-
skim kriminalom ter pranjem denarja.

31.  Največja pomanjkljivost pri sodelovanju med policijo in tožilci je, da 
ni skupne podatkovne zbirke, zato ne morejo spremljati in usklajeva-
ti preiskovanja primerov kaznivih dejanj. To je privedlo do situacij, ko 
tožilci ne vedo za policijske preiskave, in obratno, kar močno ovira boj 
proti organiziranemu kriminalu. Dejstvo, da policija in tožilci niso uvedli 
preprostih ukrepov, kot so skupne referenčne številke primerov, kaže na 
premajhno politično voljo za zagotavljanje sodelovanja.

32.  Europol je evropski policijski organ, ki si prizadeva za izboljšanje uspe-
šnosti in sodelovanja držav pri preprečevanju organiziranega kriminala in 
spopadanju z njim. Ker nekatere države članice EU niso priznale Kosova, 
Europol s kosovskimi organi ne more skleniti operativnih in/ali strateških 
sporazumov21. V skladu s tem Kosova ni na seznamu tretjih držav, ki ga 
potrdi Svet, s katerimi lahko Europol sklene takšne sporazume22. Poleg 
tega Europol ne more skleniti sporazuma o neposrednem sodelovanju 
z EULEX, saj ta tako kot druge misije SVOP ni pravna oseba (glej odsta-
vek 93). Da bi obšel to težavo, je Europol vzpostavil poseben priložnostni 
mehanizem za izmenjavo pomembnih podatkov z EULEX, ki pa temelji na 
pripravljenosti držav članic na sodelovanje. Trenutno v tem mehanizmu 
sodelujejo tri države članice23.

20 Strategic Threat 
Assessment – Organised Crime 
in Kosovo, november 2010, 
Urad EU za obveščevalne 
podatke o kaznivih dejanjih 
(EUOCI).

21 Sporazumi, ki omogočajo 
izmenjavo informacij 
(strateški), vključno 
z osebnimi podatki 
(operativni).

22 Sklep Sveta 2009/934/PNZ 
z dne 30. novembra 2009 
o sprejetju izvedbenih 
pravil, ki urejajo odnose 
Europola s partnerji, vključno 
z izmenjavo osebnih 
podatkov in tajnih informacij 
(UL L 325, 11.12.2009, str. 6).

23 V evropskem paktu 
za preprečevanje 
mednarodnega trgovanja 
s prepovedanimi drogami 
je prav tako navedeno, da 
je treba izboljšati izmenjavo 
informacij med Europolom 
in EULEX, saj je Kosovo ena 
glavnih prometnih poti za 
tihotapljenje prepovedanih 
drog v Zahodno Evropo.
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33.  Omejena zmogljivost kosovskih organov za zaščito ključnih prič v od-
mevnih primerih in težave pri preseljevanju prič v tujino sta pomembni 
pomanjkljivosti, saj primeri zastraševanja prič še naprej ovirajo pravilno 
delovanje pravosodnega sistema24. Čeprav se prek regionalnega projekta 
IPA za Zahodni Balkan25 zagotavlja pomoč EU, bo njen učinek na Kosovu 
verjetno omejen zaradi šibkega finančnega in pravnega okvira kosovske 
enote za zaščito prič.

KOSOVSKO PRAVOSODJE: REVIDIRANA POSREDOVANJA EU SO 
PRIPOMOGLA H GRADNJI ZMOGLJIVOSTI, VENDAR PRAVOSODNI 
SISTEM ŠE NAPREJ TRPI ZARADI TEMELJNIH SLABOSTI

POMOČ EU

34.  Komisija in EULEX sta financirala 15 projektov IPA in en projekt instrumen-
ta za stabilnost (IfS) v skupnem znesku 58 milijonov EUR ter šest ukrepov 
MMA. Sodišče je revidiralo dva projekta: „Podpora procesu preverjanja in 
ponovnega imenovanja“ (5,9 milijona EUR, financiranih iz IfS in IPA) ter 
„Reforma pravnega izobraževalnega sistema“ (3,6 milijona EUR). Revidi-
ralo je tudi dva ukrepa MMA („Sodniki na kazenskih in civilnih področjih“ 
ter „Tožilci“).

35.  Namen procesa preverjanja in ponovnega imenovanja je bil odkriti in pri-
poročiti primerne kandidate za delovna mesta v pravosodju26. Ta proces 
je bil pomemben korak pri vzpostavljanju zaupanja v kosovsko pravosod-
je. Vendar je ob izteku projekta ostalo nezasedenih 28 % prostih delovnih 
mest (127 od 461). To je bilo delno posledica tega, da 31 kandidatov, ki so 
jih predlagali člani mednarodne komisije27, kosovski organi pozneje niso 
imenovali na delovna mesta28. Zapolnjenih je bilo samo 33 % položajev, 
rezerviranih za manjšine. Na splošno ostaja število sodnikov in tožilcev 
na Kosovu zelo majhno29.

36.  Izvajanje projekta IPA „Reforma pravnega izobraževalnega sistema“ je 
močno zamujalo, delno zaradi težav pri pridobivanju sofinanciranja od 
kosovskih organov. Čeprav je bila večina projektnih ciljev nazadnje do-
sežena, je trajnost rezultatov vprašljiva. Projekta ni bilo mogoče izvajati 
na severu Kosova (glej odstavek 56).

24 Poročilo generalnega 
sekretarja o začasni misiji 
Združenih narodov na 
Kosovu, 31. januar 2012, str. 7.

25 Projekt IPA iz leta 2009 
„Sodelovanje v kazenskih 
zadevah: zaščita prič v boju 
proti hudim kaznivim 
dejanjem in terorizmu 
(WINPRO)“, 4 milijoni EUR.

26 Proces ponovnega 
imenovanja je bil enkraten 
izčrpen pregled primernosti 
vseh kandidatov za stalna 
imenovanja na sodniška in 
tožilska mesta na Kosovu, ki 
so ga financirali mednarodni 
donatorji, in je bil del 
Ahtisaarijevega predloga 
(člen 3, Priloga IV).

27 Neodvisna pravosodna in 
tožilska komisija.

28 To je v nasprotju 
s podobnim postopkom 
v Bosni in Hercegovini, kjer je 
bil visoki svet za pravosodje 
in tožilstvo, ki je preverjal 
integriteto in strokovno 
kompetentnost kandidatov 
za sodnike in tožilce, pristojen 
tudi za njihovo imenovanje, 
da bi se zagotovila popolna 
neodvisnost postopka 
ponovnega imenovanja.

29 Kosovo ima 14 sodnikov 
na 100 000 državljanov, 
razmerja v drugih državah pa 
so: Črna gora 51, Hrvaška 41, 
Madžarska 27. Delež tožilcev 
je še nižji: 3,7 na Kosovu 
v primerjavi s 13,4 v Črni gori, 
7,3 v Bosni in Hercegovini 
ter 17,3 na Madžarskem. Glej 
programsko poročilo EULEX 
za leto 2011, str. 34.
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37.  Sodniki in tožilci EULEX izvajajo izvršne funkcije kot sestavni del kosov-
skega pravosodja. To omejuje čas, k i ga lahko namenijo gradnji zmo-
gljivosti.  Nekateri ukrepi MMA so skoraj končani, drugi pa zahtevajo 
precejšnja dodatna prizadevanja, zlasti ukrepi, povezani s tožilci. Oba 
podrobno revidirana ukrepa MMA sta prispevala k razvoju zmogljivosti 
lokalnih sodnikov in tožilcev. Vendar lokalni pravosodni organi zaradi 
nezadostnega strokovnega znanja ter groženj in zastraševanja še vedno 
ne morejo obravnavati določenih vrst hudih primerov (organizirani kri-
minal, gospodarski kriminal in korupcija ter vojni zločini).

DELOVANJE PRAVOSODNEGA SISTEMA

38.  Čeprav so revidirani projekti EU na splošno pripomogli h gradnji zmo-
gljivosti v pravosodju, še vedno ostajajo temeljne slabosti.  Politično 
vmešavanje v pravosodje ostaja eden glavnih problemov na Kosovu, ne 
glede na prisotnost sodnikov in tožilcev EULEX. Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE) je na podlagi izjav pravnika poročala, da 
sodniki niso povsem pripravljeni izrekati svojih sodb samo na podlagi 
zakonodaje, ampak so nagnjeni k ukrepanju na podlagi vnaprejšnjega 
upoštevanja zunanjih vplivov30. Kosovski organi so začeli avgusta 2011 
pripravljati zakonodajo za zmanjšanje izvršnih pristojnosti EULEX z refor-
mo posebnega senata, po kateri sodniki EULEX na prvi stopnji posebnega 
senata vrhovnega sodišča nimajo več večine31.

39.  Učinkovitost sodnikov in tožilcev ostaja ključno vprašanje. Velik zaostanek 
pri obravnavi primerov (211 588 na dan 31. julija 2011) zmanjšuje za-
upanje v pravosodje in uporabo pravnih sredstev. Nova strategija, uvede-
na novembra 2010, je privedla do 46-odstotnega zmanjšanja zaostanka 
izpred leta 200832, vendar Komisija in EULEX ne moreta navesti, ali je 
bil pri doseganju tega vedno upoštevan predpisani proces. Komisija in 
drugi donatorji so prav tako financirali dopolnilne projekte, namenjene 
zmanjšanju uporabe sodnih postopkov, kot so projekt alternativnega 
reševanja sporov ali uvedba notarskega poklica na Kosovu, vendar je 
še prezgodaj za ocenjevanje njihovega učinka na delovno obremenitev 
sodišč.

40.  Dodeljevanje primerov sodnikom in tožilcem je premalo pregledno in ne 
temelji vedno na vnaprej določenih objektivnih merilih in postopkovnih 
jamstvih. To je glavna pomanjkljivost, saj odpira priložnosti za politično 
vmešavanje prek izbire pristojnega sodnika ali tožilca. Projekt „Sistem 
upravljavskih informacij na sodiščih“, k i ga financira EU in je bil začet 
leta 2004 za reševanje tega vprašanja, še ne deluje.

30 OVSE: Independence 
of the Judiciary in Kosovo, 
Institutional and Functional 
Dimensions, januar 2012, str. 7.

31 Generalni sekretar 
Združenih narodov je 
izrazil veliko zaskrbljenost, 
da ta zakonodaja ne bo le 
zmanjšala sodelovanja EULEX 
pri pravosodnem nadzoru 
nad privatizacijo, ampak tudi 
resno oslabila zaščite v zvezi 
z uporabo prihodkov od 
privatizacije (glej odstavek 
31 poročila generalnega 
sekretarja o UNMIK, 
31. oktober 2011).

32 V tej strategiji je 
obravnavano zmanjšanje 
števila 161 273 primerov, 
ki so bili začeti pred 
31. decembrom 2008 in 
konec leta 2010 še niso bili 
rešeni. Aprila 2012 je bilo 
nerešenih še 87 914 teh 
primerov. Kosovski svet za 
pravosodje. Progress on the 
work achieved by Kosovo 
Judiciary in implementation of 
the National Backlog Reduction 
Strategy, 25. april 2012.
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33 2. plenarno zasedanje 
dialoga v okviru 
stabilizacijsko-pridružitvenega 
procesa, 1. julij 2011.

34 Izjema je bil ukrep MMA 
„Akcijski načrt za integrirano 
upravljanje meja“, pri 
katerem cilj doseči ravni 
EU v omejenem časovnem 
roku ni bil realističen. Čeprav 
je ta ukrep MMA prispeval 
k boljšemu sodelovanju med 
kosovsko carino in policijo, pa 
to še ne dosega standarda, 
potrebnega za uspešno 
integrirano upravljanje meja.

35 Razvojni program 
Združenih narodov (UNDP), 
poročilo Public Pulse Poll: Fast 
Facts III, 11. december 2011, 
str. 6.

41.  Čeprav je bil s pravno reformo dosežen določen napredek (glej odstavek 62), 
ostajata dejansko izvajanje in izvrševanje zakonov velik problem. Komisija 
je leta 2011 ocenila, da je bilo na Kosovu izvršenih samo 40 % sodb sodišč33.

KOSOVSKA CARINSKA SLUŽBA: POSREDOVANJA EU SO BILA PRI 
GRADNJI ZMOGLJIVOSTI KOSOVSKE CARINSKE SLUŽBE V VELIKI MERI 
USPEŠNA 

42.  Komisija in EULEX sta zagotovila pomoč kosovski carinski službi prek dveh 
projektov IPA v znesku 2,7 milijona EUR in štirih ukrepov MMA. Pri reviziji 
sta bila pregledana oba projekta IPA, „Priprava fiskalnega in carinskega 
osnutka“ ter „Podpora carinski in davčni upravi“, ter dva ukrepa MMA, in 
sicer „Okrepljena notranja komunikacija in izmenjavanje podatkov“ ter 
„Izvajanje akcijskega načrta za integrirano upravljanje meja (IBM)“.

43.  Kljub občasnim težavam34 je pomoč, ki sta jo zagotovila Komisija in EU-
LEX, v veliki meri dosegla svoj cilj gradnje zmogljivosti kosovske carinske 
službe.

44.  Na splošno je bil na carinskem področju dosežen napredek. Prihodki, ki 
jih je zbrala kosovska carinska služba, so se s 527 milijonov EUR v letu 
2007 povečali na 700 milijonov EUR v letu 2010. Poleg tega je aktivno 
sodelovala v boju proti pranju denarja, čeprav bi se morali pregledi iz-
vajati bolj sistematično. Uvedena je bila nova carinska zakonodaja, ki je 
v grobem združljiva z zakonodajo EU, čeprav so še vedno vrzeli v izvaja-
nju obstoječe.

45.  Kljub splošnim izboljšavam je usklajevanje med kosovsko carinsko službo 
in uradom javnega tožilca še vedno slabo, kar ovira uspešnost preisko-
vanja in kazenskega pregona primerov hudih kaznivih dejanj. Poleg tega 
kosovski državljani carinsko službo še vedno dojemajo kot eno najbolj 
skorumpiranih vladnih služb35, čeprav se na sodiščih obravnava malo 
primerov korupcije.
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BOJ PROTI KORUPCIJI: POSREDOVANJA EU SO PRINESLA 
OMEJENE REZULTATE PRI ZMANJŠEVANJU KORUPCIJE, 
KI OSTAJA EDEN NAJVEČJIH PROBLEMOV

POMOČ EU

46.  Komisija je financirala sedem projektov IPA, povezanih z bojem proti 
korupciji. Njihova vrednost je znašala 8,5 milijona EUR. EULEX ni izvedel 
nobenega posebnega ukrepa MMA, saj je predlagal, naj se korupcija 
obravnava kot horizontalno vprašanje, pomembno za vse njegove de-
javnosti. Sodišče je revidiralo dva projekta IPA: „Podpora reformi javnega 
naročanja“ (2 milijona EUR) in „Podpora agenciji za boj proti korupciji“ 
(1 milijon EUR).

47.  Na izvajanje projekta „Podpora reformi javnega naročanja“ je vplivalo 
nestrinjanje Komisije in kosovskih organov o tem, ali je pred kratkim 
sprejeti zakon o javnem naročanju skladen z zakonodajo in postopki EU. 
Zaradi tega je Komisija projekt usmerila na pomoč pri pripravi novega 
zakona o javnem naročanju, ki je bil povsem skladen. To je bil tretji zakon 
o javnem naročanju v manj kot treh letih. Ker je bilo temu namenjene 
toliko prednosti, ni bilo mogoče opraviti zelo potrebnega dela v zvezi 
s pripravo sekundarne zakonodaje in usposabljanjem za izvrševanje no-
vega zakona.

48.  V okviru projekta tehnične pomoči „Podpora agenciji za boj proti ko-
rupciji“ so bili pregledani relevantni zakonodajni predlogi za boj proti 
korupciji. Oblikovanih je bilo 35 priporočil, vendar so jih kosovski organi 
sprejeli samo 14 (40 %)36. V zasnovi tega projekta je bila načrtovana izved-
ba organizacijskega pregleda agencije, vendar je to nadomestil novi me-
hanizem za izmenjavo informacij med kosovskimi organi pregona, ki še 
ni operativen. Čeprav je bil namen projekta izboljšati zmogljivost agen-
cije, je pripravo nove protikorupcijske strategije za obdobje 2012–2016 
v celoti prevzel zunanji strokovnjak. Njegov namen je bil tudi povečati 
število primerov, poslanih tožilstvu, vendar se je število poslanih prime-
rov zmanjšalo z 68 v letu 2009 na 29 v letu 2010 (glej odstavek 55).

49.  Čeprav so sodniki in tožilci EULEX primere korupcije obravnavali pred-
nostno, dejanski rezultati ne dosegajo visokih pričakovanj kosovskega 
prebivalstva37. To je predvsem posledica težav pri zaključevanju zahtev-
nih preiskav.

36 Komisija in EULEX sta 
menila, da so vsa priporočila 
pomembna. Kosovski organi 
niso pojasnili, zakaj jih večina 
ni bila sprejetih.

37 Prebivalci Kosova so 
pričakovali, da bo prihod 
EULEX prinesel večjo 
osredotočenost na boj proti 
korupciji in organiziranemu 
kriminalu. Ta pogled so 
spodbujale nekatere javne 
izjave uslužbencev EULEX.



22

Posebno poročilo št. 18/2012 – Pomoč Evropske unije Kosovu za krepitev pravne države

38 Raziskava, ki jo je izvedel 
Urad Združenih narodov za 
droge in kriminal (UNODC) 
v letu 2011, kaže, da korupcija 
ostaja ena največjih skrbi 
navadnega državljana na 
Kosovu. Pri raziskavi je bilo 
tudi opaženo, da je 11 % 
prebivalcev poročalo, da so 
v prejšnjem letu podkupili 
uradnika. Poročilo UNODC: 
Corruption in the Western 
Balkans, bribery as experienced 
by the population, 2010.

39 SIGMA Assessment Report 
Kosovo 2011, OECD, 2011, 
str. 15.

40 Kosovska agencija za boj 
proti korupciji, Svet za boj 
proti korupciji in Urad za 
dobro vodenje.

41 Agencija za javno 
naročanje, Regulativna 
komisija za javno naročanje 
in Organ za pregled javnega 
naročanja.

42 V letu 2011 je 
158 naročnikov na Kosovu 
upravljalo trg javnega 
naročanja z manj kot 
800 milijoni EUR. Razen 
enega neobičajnega naročila 
v vrednosti 236 milijonov, 
je bilo povprečno oddano 
naročilo vredno manj kot 
45 000 EUR. Glej letno 
poročilo Regulativne komisije 
za javno naročanje za leto 
2011, str. 31.

43 Ti zajemajo zakon 
o prijavi premoženja, zakon 
o preprečevanju navzkrižja 
interesov pri izvajanju javne 
funkcije in zakon o dostopu 
do javnih dokumentov.

50.  Na splošno pomoč Komisije in izvršne dejavnosti EULEX niso dosegle 
pričakovanih rezultatov, čeprav so prispevale k določenemu napredku 
v boju proti korupciji.

BOJ PROTI KORUPCIJI

51.  Korupcija še vedno prevladuje na številnih področjih in je glavna skrb 
kosovskega prebivalstva38. Kazalnik indeksa zaznave korupcije za Kosovo, 
ki ga izračunava organizacija Transparency International, je za leto 2011 
znašal 2.9, kar ga uvršča med države z „nebrzdano“ korupcijo. Organiza-
cija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je prav tako poročala, 
da je Kosovo še vedno zelo permisivno do korupcije na vseh ravneh, 
kar pomeni, da je tveganje, da postane (ali da to dejansko že je) „ujeta 
država“, visoko39.

52.  Kosovski organi so se kljub omejenim finančnim in kadrovskim virom od-
ločili za zapleten institucionalni okvir za boj proti korupciji. Ustanovljeni 
so bili trije organi s šibkimi pooblastili in pristojnostmi, ki se prekrivajo40. 
Poleg tega kosovska agencija za boj proti korupciji ne more preiskovati 
kaznivih dejanj in nima pooblastil za kazenski pregon primerov domnev-
ne korupcije.

53.  Nadzor nad javnim naročanjem je podobno zapleten, saj so neposredno 
vpletena tri osrednja telesa41. Poleg tega je na Kosovu več kot 150 orga-
nov, ki oddajajo javna naročila. Glede na velikost Kosova (število prebi-
valcev 1,7 milijona) ta zapletenost in razdrobljenost povečujeta tveganje 
korupcije42. Pomoč EU tega vprašanja ni reševala niti ni bil nanj osredo-
točen dialog EU o politikah na politični ravni (glej tudi odstavek 97).

54.  Kosovska skupščina je pred kratkim sprejela nove zakone za spodbuja-
nje preglednosti in odgovornosti v javni upravi43. Vendar je zakonodaja 
okrnjena zaradi pomanjkljivosti (glej Prilogo IV) in slabega izvajanja44, 
njeno neupoštevanje pa se ne sankcionira45.

44 OECD je prav tako poročala, da Kosovo sprejema pomemben sveženj zakonov, namenjenih preprečevanju korupcije in organiziranega 
kriminala ter boju proti njima. Hkrati se vzpostavlja tudi institucionalna struktura. Vendar pomanjkanje jasnih rezultatov na tem področju 
vzbuja pomisleke o zmogljivosti za absorpcijo zakonodaje, resnični zavezanosti njenemu izvajanju ter zmogljivosti institucij in uslužbencev. 
SIGMA Assessment Report Kosovo 2011, str. 14.

45 EU anti‑corruption requirements: measuring progress in Albania, Kosovo, FYR Macedonia and Turkey, Transparency International, str. 6.
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55.  Na splošno kosovski organi ne namenjajo velike prednosti protikorup-
cijskim dejavnostim ter še niso ovrednotili rezultatov in učinka prejšnjih 
dveh protikorupcijskih strategij (2004–2007 in 2009–2011), kljub temu 
da so že odobrili novo strategijo za obdobje 2012–2016 (glej odsta-
vek 48). Akcijski načrt za evropsko partnerstvo za leto 2012 vsebuje pet 
protikorupcijskih ukrepov, vendar je zanje predvidenih samo 17 000 EUR 
sredstev. Za primerjavo – za spodbujanje ekološke vožnje na Kosovu je 
iz njegovega proračuna namenjenih 25 000 EUR.

SEVER KOSOVA: POSREDOVANJA EU SO BILA ZELO OMEJENA 
IN PRI VZPOSTAVLJANJU PRAVNE DRŽAVE NI BILO SKORAJ 
NOBENEGA NAPREDKA

56.  Pomoč EU, dodeljena prek projektov IPA za krepitev pravne države in 
ukrepov MMA, ni bila izrecno usmerjena na sever Kosova. Učinek pro-
jektov IPA in ukrepov MMA, namenjenih pokrivanju celotnega Kosova, je 
bil na severu na splošno zanemarljiv. Projekt „Podpora reformi javnega 
naročanja“ je na primer prispeval k usposabljanju in potrjevanju uradni-
kov za javno naročanje, vendar ni koristil nobenemu uradniku iz občin na 
severu, kjer živi srbska manjšina. Podobno je projekt „Reforma pravnega 
izobraževalnega sistema“ prispeval k izboljšanju učnega načrta za študij 
prava na prištinski univerzi, vendar njegove dejavnosti niso zajemale 
prištinske univerze v Kosovski Mitrovici, ki je pod srbskim nadzorom (glej 
odstavek 36).

57.  To stanje je predvsem posledica pomanjkanja nadzora kosovskih organov 
iz Prištine nad severom. To območje zaradi pomanjkanja močne policije 
in delujočega pravosodnega sistema slovi kot „varen pristan“ za organi-
zirani kriminal46.

58.  Policija EULEX si je močno prizadevala za nadaljevanje svojih dejavnosti 
na severu. EULEX je spodbujal ustanovitev večetnične enote za obvlado-
vanje množic in izgredov, vendar doslej ni imel veliko uspeha. Policijske 
postaje na severu, kjer so večinoma zaposleni kosovski Srbi, so načeloma 
del hierarhije poveljevanja kosovske policije, vendar je v resnici njihova 
komunikacija s sedežem v Prištini omejena. Kosovske specializirane po-
licijske enote za obvladovanje množic in izgredov večinoma sestavljajo 
kosovski Albanci, kar je vir napetosti, kadar posredujejo na severu.

46 Svet Evropske unije, 
regionalno poročilo 
o Zahodnem Balkanu 
11791/11, 20. junij 2011, 
str. 29.
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47 Dva prehoda, znana kot 
Gate 1 (Jarinje) in Gate 31 
(Brnjak).

48 Štirje zakoni so se nanašali 
na sodišča, tožilstvo ter 
kosovski Svet za pravosodje 
in kosovski Svet za tožilstvo. 
Veljati so začeli leta 2010.

59.  S težavami pri svojem delu se na severu sooča tudi kosovska carinska 
služba, v kateri so manjšine premalo zastopane. Njeni uslužbenci, na 
primer, ne morejo priti do dveh prehodov na razmejitveni črti med Srbijo 
in Kosovom47 in jih je treba tja pripeljati z zračnim prevozom. Uradniki ca-
rinske službe EULEX in kosovske carinske službe na teh prehodih zbirajo 
informacije o komercialnem tranzitu, ne pobirajo pa carinskih dajatev.

60.  Od leta 2008 na severu ne morejo delati nobeni lokalni sodniki ali tožilci. 
Podobno so cestne zapore omejile mobilnost sodnikov in tožilcev EULEX, 
k i od julija 2011 do februarja 2012 niso mogli opravljati svojega dela 
na sodišču v Mitrovicë/Mitrovici. Vzporedna sodišča uporabljajo srbsko 
pravo, vendar kosovski organi izpodbijajo zakonitost njihovih sklepov.

61.  EULEX si od leta 2011 prizadeva okrepiti svoj vpliv na severu in je povečal 
število svojih tam živečih uslužbencev na 40. Ustanovil je tudi posebno 
„delovno skupino Mitrovica“ za razvoj kazenskih preiskav v sodelovanju 
z Uradom EU za obveščevalne podatke o kaznivih dejanjih, ki črpa vire 
iz kosovske policije, kosovske carinske službe, policije EULEX in carinske 
službe EULEX. Vendar je bilo treba zaradi težav na severu uradnike iz 
delovne skupine, ki so prebivali na severu, premestiti južno od reke Ibar.

VPRAŠLJIVA LOKALNA POLITIČNA VOLJA, ŠIBKA FINANČNA 
ZMOGLJIVOST IN OMEJEN VPLIV CIVILNE DRUŽBE ZMANJŠUJEJO 
MOŽNOSTI ZA TRAJNOST REZULTATOV POSREDOVANJ EU

62.  Politična podpora kosovskih organov krepitvi pravne države je ključni 
pogoj za trajnost rezultatov pomoči EU. Vendar je zavezanost nacional-
nih organov novi zakonodaji vprašljiva. Štirje osnovni zakoni48 so bili na 
primer pripravljeni z minimalnim lokalnim sodelovanjem.

63.  Vprašljiva je tudi finančna zmogljivost kosovskih organov za nadalje-
vanje projektnih dejavnosti po izteku financiranja EU in bolj splošno za 
financiranje sektorja pravne države. Od leta 2008 se zaradi naraščajočih 
državnih izdatkov primanjkljaj povečuje. „Stand‑by“ aranžma, dogovorjen 
z Mednarodnim denarnim skladom julija 2010, je propadel nekaj mesecev 
po podpisu zaradi velikega dviga plač v javnem sektorju.
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64.  Učinek te šibke finančne zmogljivosti je še posebej pomemben v pra-
vosodju, saj bo izvajanje novih zakonov zahtevalo dodatna sredstva. 
Tako je na primer skupni usklajevalni odbor za krepitev pravne države 
(JRCB) (glej odstavek 76) izrazil zaskrbljenost zaradi visokih proračunskih 
stroškov novega zakon o zaščiti prič. Sodišče je pri pregledu posameznih 
projektov IPA tudi ugotovilo, da bo proračun kosovske vlade za delovanje 
strogo varovanega zapora in reformo mladoletniškega prava nezadosten.

65.  Pogoste menjave v višjem vodstvu kosovske policije, ki so delno pove-
zane s političnim vmešavanjem, lahko ogrozijo prizadevanja za gradnjo 
trajne vodstvene zmogljivosti49, zmanjšujejo pa tudi zaupanje v pravno 
državo. Tudi politično vmešavanje v pravosodje ogroža pravno državo in 
zmanjšuje zaupanje v demokratične institucije (glej odstavke 35, 37, 38 
in 40). Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost glede obširne uporabe 
predsedniških pomilostitev brez ustrezne utemeljitve50.

66.  Pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se ohranijo pridobitve pravne 
države, ima tudi civilna družba, vključno z mediji, in sicer s spremljanjem 
in lobiranjem pri kosovskih organih. Vendar je civilna družba še vedno 
šibka, sooča pa se tudi s političnim pritiskom.

KLJUB STALNIM IZBOLJŠAVAM JE MOGOČE ŠE 
PRECEJ POVEČATI UČINKOVITOST IN USPEŠNOST 
POMOČI EU

67.  Kot je bilo poudarjeno v oddelku „Uvod“, je novejša zgodovina Kosova 
zelo težka, izkušnja s samoupravo pa omejena. Jasno je, da je v takšnih 
razmerah krepitev pravne države v skladu s standardi EU srednje- do 
dolgoročni proces. Kljub temu so bila pri reviziji opredeljena področja, 
kjer bi bilo mogoče učinkovitost in uspešnost upravljanja podpore EU za 
krepitev pravne države izboljšati. Podrobneje so opisana v nadaljevanju.

49 V letih 2010 in 2011 so 
se izmenjali štirje različni 
generalni direktorji.

50 Vršilec dolžnosti 
predsednika je 
v letu 2011 (delno) 
pomilostil 103 zapornike. 
Številni med njimi so bili 
obsojeni na zaporno kazen 
zaradi hudih kaznivih dejavnosti. 
SEC(2011) 1207 final – 
Poročilo o napredku na 
Kosovu v letu 2011, str. 13.
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CILJI NISO BILI DOVOLJ JASNO OPREDELJENI IN USKLAJENI

CILJI IN VLOGE PRI GRADNJI ZMOGLJIVOSTI NISO JASNO OPREDELJENI

68.  Na splošno je naloga EULEX, da 

 „pomaga institucijam, pravosodnim organom in organom pregona na 
Kosovu pri doseganju trajnosti in odgovornosti ter pri nadaljnjem ra-
zvoju in krepitvi neodvisnega večnarodnega pravosodnega sistema ter 
večnarodne policije in carine ter zagotavlja, da so te institucije neodvisne 
od političnih vplivov in upoštevajo mednarodno priznane standarde in 
evropske najboljše prakse“51.

 Vendar koncept operacij (CONOPS) in operativni načrt (OPLAN)52 EULEX, 
ki sta osnovna dokumenta načrtovanja za izvajanje misije, ne vsebujeta 
jasnih referenčnih meril in objektivno preverljivih kazalnikov za ocenje-
vanje napredka pri doseganju teh ciljev.

69.  EULEX opravlja svojo nalogo z izvajanjem nekaterih izvršnih pooblastil, 
za katera je bil prej odgovoren UNMIK, in z dejavnostmi gradnje zmo-
gljivosti, ki temeljijo na ukrepih MMA. Relativna prednost, ki naj bi bila 
namenjena tema dvema področjema, ni jasno opredeljena.

70.  Evropska komisija Kosovu zagotavlja podporo za gradnjo zmogljivosti 
na področju krepitve pravne države od leta 2000. Ko je Svet pooblastil 
EULEX za izvajanje nalog na istem področju, niso bile opredeljene niti 
primerljive prednosti tega niti priložnosti za sinergije s projekti Komisije 
(glej odstavek 91).

CILJI EU GLEDE NOTRANJE VARNOSTI IN ZUNANJI CILJI EU ZA KOSOVO IN ZAHODNI 
BALKAN NISO USTREZNO INTEGRIRANI

71.  Organizirani kriminal in korupcija na Zahodnem Balkanu sta za EU zelo 
zaskrbljujoča. Zato je Svet večkrat pozval k skladnemu in usklajenemu 
pristopu, zaradi česar je notranja varnost osrednja prioriteta pri zuna-
njih ciljih in ukrepih EU. Kljub temu pri programiranju pomoči EU za 
Kosovo njene prioritete na področju notranje varnosti niso bile ustrezno 
upoštevane.

51 Člen 2 Skupnega ukrepa 
Sveta 2008/124/SZVP z dne 
4. februarja 2008 o misiji 
Evropske unije za krepitev 
pravne države na Kosovem 
(EULEX KOSOVO) (UL L 42, 
16.2.2008, str. 92).

52 Ta dokumenta sta zaupne 
narave in zato nista zlahka 
dostopna.
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72.  Porast števila žrtev trgovine z ljudmi z Zahodnega Balkana53, na primer, 
ni sprožil spremembe politike s strani Komisije ali EULEX. Prioritete, na-
vedene v različnih strategijah EU za zunanjo razsežnost pravosodja in 
notranjih zadev, niso izrecno omenjene niti v skupnem ukrepu Sveta 
o ustanovitvi EULEX niti v različnih dokumentih večletnega okvirnega 
načrtovanja za IPA za Kosovo, ki jih je pripravila Komisija.

73.  Cilji EU na področju notranje varnosti so načeloma široki, akcijski načrti 
pa so bili v velik i meri osredotočeni na dejavnosti in izložke namesto 
na količinsko opredeljene rezultate in učinek. Zaradi tega pomanjkanja 
specifičnih in jasnih ciljev EULEX in Urad EU težje načrtujeta posredo-
vanja za obravnavanje prioritet, ki jih je določil Svet (glej odstavek 96). 
Europol, na primer, v svojih ocenah ogroženosti zaradi organiziranega 
kriminala vedno znova opozarja na grožnjo, ki jo za EU pomenijo krimi-
nalna središča v zahodnobalkanski regiji, vključno z albansko govorečimi 
skupinami organiziranega kriminala ter trgovino s heroinom in ljudmi.

74.  Svet in Komisija se zavedata potrebe po večji integriranosti zunanjih in 
notranjih ciljev. Pomembni nedavni pobudi, ki bi lahko obravnavali to 
vprašanje, sta uvedba „političnega cikla EU“54 in priprava načrta za kre-
pitev vezi med SVOP in območjem svobode, varnosti in pravice (SVP)55. 
Vendar je še prezgodaj za oceno njunega učinka.

USKLAJEVANJE MED INSTITUCIJAMI EU TER NJIHOVO USKLAJEVANJE 
S KOSOVSKIMI ORGANI IN MEDNARODNO SKUPNOSTJO  
NA NEKATERIH PODROČJIH ŠE VEDNO NI ZADOSTNO

USKLAJEVANJE MED INSTITUCIJAMI EU SE JE POČASI IZBOLJŠEVALO, OSTAJAJO 
PA NEKATERA VPRAŠANJA, ZLASTI KAKO BI LAHKO POSTALI POSTOPKI KOMISIJE 
PRIMERNEJŠI ZA ODZIVANJE NA POTREBE MISIJE SVOP

MEHANIZMI ZA USKLAJEVANJE

75.  Sočasno izvajanje velikega programa finančne pomoči na Kosovu, ki ga 
upravlja Komisija, in doslej največje misije SVOP zahteva uspešne me-
hanizme za usklajevanje. Sklep Sveta o ustanovitvi EULEX določa: „Na 
območju EULEX Kosovo se ustrezno uredi potrebno usklajevanje, prav 
tako tudi v Bruslju“56.

53 Dokument Sveta 11678/11 
z dne 4. julija 2011 „Četrto 
poročilo o izvajanju Strategije 
o zunanji razsežnosti PNZ: 
globalna svoboda, varnost 
in pravica“, ki ga je pripravil 
sekretariat Sveta (delovna 
skupina JAIEX) – referenčno 
obdobje: januar 2010–
junij 2011.

54 Pred kratkim uveden 
„politični cikel EU“ bi lahko 
privedel do večje skladnosti 
notranje in zunanje varnostne 
politike prek svojega 
kaskadnega sistema ocen 
ogroženosti (ki jih pripravlja 
Europol), prioritet, strateških 
ciljev, operativnih akcijskih 
načrtov in kazalnikov 
uspešnosti (3043. zasedanje 
Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve, 8. in 
9. november 2010).

55 Dokument Sveta 18173/11 
z dne 5. decembra 2011 
„Krepitev vezi med SVOP in 
SVP – osnutek načrta“.

56 Glej člen 17 Skupnega 
ukrepa Sveta 2008/124/SZVP.
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76.  EULEX je leta 2008 s kosovskimi organi ustanovil skupni usklajevalni od-
bor za krepitev pravne države (JRCB), ki mu sopredsedujeta vodja misije 
EULEX in podpredsednik kosovske vlade57. Zastopan je bil tudi Urad EU, 
ampak samo s tehničnim osebjem, njegov prispevek pa je bil relativno 
omejen. Vendar je od začetka leta 2011 vodja Urada EU tretji sopredse-
dujoči, zato ima lahko Urad EU vplivnejšo vlogo. JRCB je tako postal bolj 
osredotočen na doseganje napredka pri širšem stabilizacijsko-pridruži-
tvenem procesu.

77.  Svet je mesto posebnega predstavnika EU na Kosovu uvedel zato, da 
bi poskusil zagotoviti politično usklajevanje in usmerjanje znotraj EU58. 
Vendar posebni predstavnik EU do pred kratkim ni pomembno prispeval 
k boljšemu usklajevanju med Uradom EU in EULEX ter se ni udeleževal 
sestankov JRCB, čeprav so potekali na visoki politični ravni in je imel 
pooblastila za politično svetovanje EULEX. Podobno kljub potrebi po 
zagotavljanju povezav med političnimi prioritetami in finančno pomo-
čjo ni bil zastopan na mesečnih sestankih, ki jih je organiziral Urad EU 
z državami članicami in drugimi donatorji (imenovani sestanki „države 
članice +“).

78.  Združitev vlog posebnega predstavnika EU in vodje Urada EU v letu 2012 
bo verjetno močno izboljšala usklajevanje. Kljub temu so še možnosti za 
boljšo integracijo vloge posebnega predstavnika EU v EULEX59.

USKLAJEVANJE PROGRAMIRANJA IN IZVAJANJA PROJEKTOV

79.  Projekti IPA se lahko uporabljajo za podpiranje dejavnosti MMA, ki jih 
izvaja EULEX, s financiranjem opreme in infrastrukture. Vendar med odo-
britvijo projekta IPA in dokončanjem javnega naročila pogosto preteče 
preveč časa, da bi to ustrezalo operativnim potrebam EULEX. To je zato, 
ker morajo biti predlogi za projekte IPA na splošno dokončani veliko pred 
letom, v katerem bodo financirani.

80.  Čeprav lahko EULEX sam uporablja postopke javnega naročanja za opre-
mo, k i jo potrebuje za svoje operacije, pa mora uporabljati postopke 
javnega naročanja, določene v finančni uredbi. Ti niso zasnovani za misije 
SVOP, kot je EULEX, kjer je včasih potrebno hitro in prožno odzivanje. 

57 Poleg tega se teh zasedanj 
udeležujejo ministri za 
pravosodje, notranje zadeve 
ter finance in gospodarstvo.

58 Skupni ukrep Sveta 
2008/123/SZVP z dne 
4. februarja 2008 
o imenovanju posebnega 
predstavnika Evropske unije 
na Kosovu (UL L 42, 16.2.2008, 
str. 88).

59 Enota EU za načrtovanje 
(EUPT), ustanovljena za 
pripravo misije EULEX, je 
v svojem ocenjevalnem 
poročilu iz septembra 
2006 predlagala „poskusno 
strukturo“, v kateri bi vodja 
misije SVOP (EULEX) poročal 
posebnemu predstavniku EU. 
Svet je odobril CONOPS in 
OPLAN, v katerih ta predlog ni 
bil upoštevan.
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81.  CONOPS in OPLAN, ki ju uporablja EULEX, ne vsebujeta izhodne strategi-
je, čeprav so pooblastila EULEX omejena na največ dve leti z možnostjo 
večkratnega podaljšanja. Za razliko od tega sodelovanje Komisije v dia-
logu ni časovno omejeno. Čeprav je Svet načeloma priznal, da se lahko 
po izteku misije SVOP njeni cilji še naprej dosegajo prek projektov, ki jih 
vodi Komisija60, se Komisija in ESZD še nista dogovorili, kdaj in kako to 
storiti v specifičnem primeru Kosova.

KOSOVSKI ORGANI IMAJO OMEJENO ZMOGLJIVOST ZA ZAGOTAVLJANJE USKLAJEVA
NJA, ŠE VEDNO OSTAJAJO IZZIVI PRI USKLAJEVANJU Z DRUGIMI MEDNARODNIMI  
DONATORJI

82.  Kosovski organi do konca leta 2011 še vedno niso vzpostavili uspešnih 
mehanizmov za usklajevanje na področju krepitve pravne države, čeprav 
so Komisija in drugi donatorji poudarili, da je to pomembno61. Doslej je 
bil izveden le en sestanek sektorske delovne skupine za pravno državo, 
tri načrtovane podsektorske delovne skupine (pravosodje; boj proti ko-
rupciji in organiziranemu kriminalu; vizumi, azil, upravljanje meja, carina 
in policija) pa še niso začele delovati.

83.  EULEX in kosovski organi so omejili udeležbo na sestankih JRCB (glej 
odstavek 76) na nekaj ključnih zainteresiranih strani, kar preprečuje, da 
bi se lahko ta forum uporabljal za usklajevanje pomoči za krepitev pravne 
države62. Poleg tega se JRCB osredotoča na vprašanja politik na visoki 
ravni in ne na tehnične zadeve. Čeprav je odbor razpravljal o ustanovitvi 
delovnih skupin za izboljšanje usklajevanja na tehnični ravni, te še niso 
bile ustanovljene.

60 Dokument Sveta za 
razpravo o postopkih za 
dokončanje, podaljšanje 
in ponovno usmeritev 
civilne operacije EU za 
krizno upravljanje z dne 
9. januarja 2006.

61 Komisija je po razglasitvi 
neodvisnosti Kosova 
februarja 2008 zanj julija 2008 
organizirala donatorsko 
konferenco. Ukrepanje po 
donatorski konferenci je 
potrdilo, da bi moralo Kosovo 
v skladu z načeli Pariške 
deklaracije o učinkovitosti 
pomoči iz leta 2005 prevzeti 
vodilno vlogo pri razvoju 
svojih politik in usklajevanju 
donatorske pomoči.

62 Sestankov JRCB so se 
udeleževale ZDA, ne pa tudi 
druge zainteresirane strani, 
kot so države članice EU ali 
mednarodne organizacije, 
ki sodelujejo pri podpiranju 
pravne države.
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84.  Urad EU je izkoristil redne mesečne sestanke „države članice +“ (glej 
odstavek 77) za obveščanje o programiranju svoje pomoči IPA. Za razliko 
od tega so države članice izmenjale relativno omejeno število informacij 
o svojih programih, čeprav bi lahko bila izmenjava podrobnih informacij 
prvi korak k skupnemu programiranju pomoči.

85.  Ključni partner za EULEX je KFOR, ki ga vodi NATO63. EULEX in KFOR kljub 
temu, da ni uradnega sporazuma med EU in NATO, na splošno tesno so-
delujeta na operativni in taktični ravni. Vendar se EULEX po enostranskem 
50-odstotnem zmanjšanju števila policistov za obvladovanje množic, 
dodeljenih iz držav članic, sooča s težavami (glej odstavek 90). Zaradi 
tega EULEX ni mogel učinkovito odigrati svoje vloge, ko je poleti 2011 
prišlo do večjih nemirov na severu Kosova, in se je moral namesto tega 
opreti na KFOR. Ta zaradi teh razmer in dogodkov na terenu ni mogel 
nadaljevati z naslednjo fazo zmanjšanja svojih sil in je moral v zadnjem 
letu poslati na teren svoje operativne rezervne sile.

86.  Institucije EU so si močno prizadevale za usklajevanje z ZDA, ki so največji 
dvostranski donator na Kosovu. Ne glede na to je še vedno težko dose-
či polno uskladitev, saj na Kosovu na področju krepitve pravne države 
deluje veliko različnih akterjev ZDA64. Usklajevanje je še zlasti izziv pri 
pripravi zakonodaje, kjer so ZDA zelo aktivne, kljub temu da želi Kosovo 
prevzeti pravni red EU in da njegov pravni okvir temelji na evropskem 
kontinentalnem pravu. Za nov zakon o sodiščih je bilo na primer od 
leta 2004 potrebnih približno 50 predlogov, skupščina pa ga je sprejela 
šele avgusta 2010. Vlada je za tako veliko zamudo krivila nestrinjanje med 
Uradom EU in USAID.

63 KFOR je v skladu 
z Resolucijo Varnostnega 
sveta Združenih narodov 
pooblaščen za dovoljevanje 
prostega gibanja ter 
zagotavljanje varnega in 
stabilnega okolja na Kosovu.

64 Ti zajemajo veleposlaništvo 
ZDA, Agencijo ZDA za 
mednarodni razvoj (USAID), 
mednarodni program 
pomoči za usposabljanje za 
kazensko preiskovalne zadeve 
(ICITAP) in Urad za razvoj, 
izobraževanje in pomoč 
prekomorskim tožilstvom 
(OPDAT). Obstoječi forumi za 
usklajevanje pri usklajevanju 
z ZDA niso uspešni, saj na 
splošno sprejmejo samo 
enega predstavnika na 
donatorja.
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ZARADI OMEJENIH VIROV JE BIL EULEX MANJ UČINKOVIT IN USPEŠEN

87.  V času revizije je lahko EULEX deloval s samo približno 75-odstotno 
dejansko odobreno zmogljivostjo zaradi težav pri zaposlovanju usluž-
bencev, zlasti uslužbencev, napotenih iz držav članic65, kar je način za-
poslovanja, ki mu Svet daje prednost. Države članice so obljubile manj 
uslužbencev, kot je bilo odobreno, nato pa so jih tudi napotile manj, 
kot so jih obljubile66 (glej tabelo 2). Na šest pozivov za prispevke v letu 
2010 in 2011 so države članice za delovna mesta prijavile manj kandida-
tov, kot je bilo dejansko število objavljenih prostih delovnih mest. Zato je 
bilo samo 47 % prostih delovnih mest zapolnjenih z novimi napotenimi 
uslužbenci67. Zlasti je bilo težko zaposliti ljudi na specializirana delovna 
mesta, kot so mirovni sodniki.

88.  Dodatna ovira za operacije EULEX so kratkotrajne napotitve. Značilni 
časovni okvir enega leta ne zadošča za k ljučne položaje, kot so višji 
svetovalci,  mirovni sodnik i ali preiskovalci organiziranega kriminala. 
V nekaterih primerih lahko postanejo uslužbenci polno operativni šele 
po 12 mesecih. Te pogoste menjave ključnih svetovalcev ne pripomo-
rejo k uspešnemu prenosu znanja na kosovske organe in spodkopavajo 
uspešnost ukrepov MMA.

65 Konec leta 2011 je bilo 78 % 
mednarodnih uslužbencev 
EULEX napotenih uslužbencev, 
in sicer večinoma iz držav članic 
(94 %). V EULEX so uslužbence 
napotile tudi Kanada, Hrvaška, 
Norveška, Švica, Turčija in 
Združene države.

66 Države članice Civilni 
zmogljivosti za načrtovanje 
in izvajanje operacij prek tako 
imenovanih „zavez“ sporočijo 
število uslužbencev, ki jih 
bodo napotile v misijo. Če je 
napotenih kandidatov premalo, 
se lahko delovna mesta zapolnijo 
s pogodbenimi uslužbenci, 
vendar je to dražje, saj jih plačuje 
EULEX.

67 Razpisanih je bilo 2 396 prostih 
delovnih mest za napotene 
uslužbence. 47 % jih je bilo 
zapolnjenih z novimi napotenimi 
uslužbenci, 5 % pa z novimi 
pogodbenimi uslužbenci. 
13 % jih je bilo zapolnjenih 
z obstoječimi uslužbenci 
EULEX, kar je pomenilo, da se je 
njihovo prejšnje delovno mesto 
izpraznilo.

TABELA 2

MEDNARODNA KADROVSKA STRUKTURA EULEX V PRIMERJAVI S PRVOTNIMI ZAVEZAMI

Izvor uslužbencev
Mednarodna 

stališča v skladu 
z OPLAN1

Pr votne 
zaveze

Povprečna 
kadrovska 
struktura

(2010)

Spremenje-
ne zaveze 

(2011)

Povprečna 
kadrovska 
struktura 

(2011)

31. 12. 2011

Napoteni iz držav 
članic

Skupaj
2 042

1 405 1 203 1 145 1 137 939

Napoteni od drugih 
donatorjev 142 166 183 184 148

Vmesni seštevek 
napotenih 1 547 1 369 1 328 1 321 1 087

Mednarodni 
pogodbeni uslužbenci 310 330 360 327 302

Mednarodni  
uslužbenci skupaj 1 857 1 699 1 688 1 648 1 389

1 Odobrene zmogljivosti EULEX so znašale 2 042 mednarodnih uslužbencev do oktobra 2010, ko so bile zmanjšane na 1 950 
mednarodnih uslužbencev.

Vir: Civilna zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij in operativni načrt EULEX 
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89.  Zaskrbljenost povzroča tudi kakovost uslužbencev, napotenih v EULEX. 
Sodišče je ugotovilo, da je enajst držav članic predlagalo nekvalificirane 
kandidate pri vsaj enem od desetih izbirnih postopkov, k i j ih je pre-
gledalo. Poleg tega države članice kljub temu, da uslužbenci EULEX za 
izvajanje svojih nalog pri ukrepih MMA potrebujejo strokovno znanje 
s področja vodenja projektov in mehke veščine68, tega pri kandidatih na 
splošno med preverjanjem niti ne ocenijo niti jim pred napotitvijo ne 
zagotovijo zadostnega usposabljanja.

90.  Vodja misije EULEX ne more premeščati uslužbencev glede na spremi-
njanje potreb, ampak mora za to pridobiti predhodno odobritev Politič-
nega in varnostnega odbora Sveta ali celo držav članic69. Zato je prišlo 
do precejšnjih neravnovesij kadrovskih virov tako med komponentami 
kot znotraj njih. Čeprav EULEX nima dovolj uslužbencev v komponenti 
pravosodje, jih ima v komponenti carina in na splošno v komponenti 
policija trenutno več, kot jih potrebuje. Po drugi strani so deli kompo-
nente policija, zlasti policijske enote za obvladovanje množic in izgredov, 
trpeli zaradi precejšnjega pomanjkanja kadrov po enostranskih umikih 
nekaterih držav članic (glej odstavek 85).

91.  EULEX nima ustreznega sistema za spremljanje in analiziranje časa, ki ga 
uslužbenci porabijo za posamezne ukrepe MMA in izvršne funkcije. Po-
leg tega ESZD ne zbira informacij o plačilih, ki so jih uprave držav članic 
nakazale uslužbencem, napotenim v EULEX, in tako ne more ugotoviti 
skupnega stroška EULEX za EU, vključno z državami članicami. Zato ni 
mogoče oceniti stroškovne učinkovitosti EULEX v primerjavi z drugimi 
oblikami pomoči EU za gradnjo zmogljivosti.

92.  EULEX tako kot ostale misije SVOP ni pravna oseba. To je precejšnja ovira, 
ker pomeni, da je vodenje celotne organizacije, ki ima 2 500 uslužbencev, 
odvisno od pooblastil, ki se podelijo eni sami osebi. Posledično je vodja 
misije osebno izpostavljen sodnim ukrepom, saj EULEX ne more nastopiti 
v sodnem postopku.

93.  Poleg tega EULEX ne more podpisati sporazumov, ki bi zavezovali mi-
sijo, saj je vsak podpis sporazuma zavezujoč le za vodjo misije osebno, 
ne pa za EULEX kot subjekt. Ta omejitev je na primer ovirala izvajanje 
sporazuma o stalni izmenjavi podatkov, podpisanega z Europolom70 (glej 
odstavek 32).

68 Primeri ustreznih mehkih 
veščin za svetovalce za 
ukrepe MMA vključujejo 
komunikacijske, pogajalske, 
moderatorske, prepričevalne, 
timske, mentorske in 
vzdržljivostne veščine.

69 Spremembe opisov 
delovnih mest odobri Politični 
in varnostni odbor Sveta. 
Države članice se morajo 
strinjati s premestitvijo 
napotenih uslužbencev.

70 Svet je bil obveščen, da 
dejstvo, da misije SVOP 
nimajo statusa pravne osebe, 
ovira izmenjavo informacij 
(Dokument Sveta 5620/11 
z dne 25. januarja 2011 
„Krepitev vezi med 
zunanjimi in notranjimi vidiki 
varnosti EU“).
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94.  Junija 2012 je Komisija izdala sporočilo o finančnem poslovodenju misij 
SVOP. To je vključevalo zahtevo Svetu, da se jim dodeli status pravne 
osebe, da se jasno določi njihov status subjektov, ustanovljenih z aktom 
Sveta, in da so za sredstva, ki so jim bila zaupana, odgovorne Komisiji71.

UPRAVLJANJE PROJEKTOV IPA JE BILO KLJUB OMEJENEMU ŠTEVILU 
USLUŽBENCEV V URADU EU NA KOSOVU NA SPLOŠNO USTREZNO 

95.  Strateška pomembnost krepitve pravne države na Kosovu za EU se ne 
odraža v številu uslužbencev, dodeljenih za upravljanje finančne pomo-
či za to področje v Uradu EU. Tako je v skupini za operacije samo pet 
uslužbencev. To preprečuje specializacijo vodij projektov na različnih 
področjih, kot so policijske ali pravosodne zadeve. Prav tako pomeni, 
da je na ključnih področjih, kot so aplikacije informacijskih tehnologij, 
povezane s področjem pravne države, zmogljivost omejena. Zaradi ka-
drovskih omejitev je Urad EU za spremljanje projektov veliko uporabljal 
zunanje svetovalce.

96.  Komisija je kljub kadrovskim omejitvam na splošno ustrezno upravljala 
projekte IPA za krepitev pravne države in pri tem uporabljala uveljavljene 
postopke. Glavne pomanjkljivosti, ugotovljene pri reviziji, so bile:

(a) Revidirani projekti so bili osredotočeni na nadaljnje reforme in novo 
primarno zakonodajo, namesto da bi se z njimi poskrbelo za uvedbo 
in izvrševanje sekundarne zakonodaje in delovanje novih sistemov 
(glej odstavek 47).

(b) Projekti niso bili učinkovito ciljno usmerjeni, da bi se obravnavali 
cilji EU na področju notranje varnosti (glej odstavek 73).

(c) Večina projektov ni vsebovala ciljev SMART72, izhodiščnih podatkov 
in objektivno preverljivih kazalnikov za ocenjevanje doseženega 
napredka.

(d) Dokumenti za pripravo projektov IPA niso vsebovali ustrezne ocene 
tveganja, vključno z oblikovanjem strategij za blaženje tveganj73. 
Zlasti nista bili dovolj obravnavani tveganji korupcije in političnega 
vmešavanja na področju policije, pravosodja in carine.

71 COM(2012) 4052 final 
z dne 26. junija 2012.

72 SMART je okrajšava za: 
specifični, merljivi, dosegljivi, 
stvarni in časovno določeni.

73 Komisija jih imenuje 
„projektni spisi“.



34

Posebno poročilo št. 18/2012 – Pomoč Evropske unije Kosovu za krepitev pravne države

KOMISIJA IN ESZD ZA KREPITEV PRAVNE DRŽAVE NISTA DOVOLJ 
UPORABLJALI POGOJEVANJA IN DIALOGA O POLITIKI 

97.  Uradni okvir za dialog o politiki med EU in Kosovom je stabilizacijsko-pri-
družitveni proces (SAP). Vendar se izvede samo eno srečanje na leto, in 
sicer na tehnični ravni74. Komisija je pred kratkim priznala ta problem, ko 
je maja 2012 uvedla tako imenovan „strukturiran dialog o pravni državi“ 
na politični ravni. Ta zajema dve dodatni srečanji EU in Kosova na temo 
pravne države na leto, osredotočeni na korupcijo, organizirani kriminal 
in pravosodje.

98.  Tudi spodbude in pogojevanje, ki jih uporabljata Komisija in ESZD, so se 
doslej izkazale za malo koristne pri spodbujanju napredka glede vprašanj, 
povezanih s krepitvijo pravne države na Kosovu.

99.  Za razliko od preostalega Zahodnega Balkana v primeru Kosova spodbu-
do, ki jo predstavlja možnost pridružitve EU, ogroža dejstvo, da EU nima 
enotnega stališča o njegovi neodvisnosti (glej odstavek 6). Bolj kratko-
ročno lahko kot spodbuda deluje liberalizacija vizumskega režima, saj 
načrt zanjo vsebuje pogoje, povezane s krepitvijo pravne države. Vendar 
je treba za liberalizacijo vizumskega režima izpolniti 95 zahtev, kar lahko 
ogrozi učinek spodbude75.

100.  Pomoč EU Kosovu je načeloma pogojena z napredkom pri doseganju za-
stavljenih prioritet, določenih v evropskem partnerstvu76. Vendar partner-
stvo samo s področja krepitve pravne države vsebuje najmanj 79 prioritet. 
Poleg tega partnerstvo od leta 2008 ni bilo posodobljeno. Čeprav so 
v letne programe IPA vključeni specifični pogoji, so ti na splošno tehnične 
narave in niso povezani s širšimi političnimi pomisleki.

101.  Edini pogoj, ki ga je EULEX določil v svojem OPLAN, je, da bo njegova 
prisotnost na Kosovu temeljila na nadaljnjem sodelovanju in podpori 
kosovskih organov. Vendar si kosovski organi čedalje bolj prizadevajo 
za ukinitev „nadzorovane neodvisnosti“ (glej odstavka 5 in 11). EULEX 
pogojevanja ne uporablja za posamezne ukrepe MMA.

74 Sestanku sopredseduje 
Urad EU, udeležujejo pa se 
ga predstavniki GD za širitev, 
GD za pravosodje, GD za 
notranje zadeve, EULEX, 
posebnega predstavnika 
EU in Urada EU. Sestankom 
v letih 2010 in 2011 je 
sopredsedoval uradnik 
Komisije.

75 Komisija je junija 2012 
kosovskim organom 
zagotovila „načrt“ reform, ki bi 
jih moralo dokončati Kosovo, 
da bi doseglo liberalizacijo 
vizumskega režima, vključno 
z reformami na področju 
pravne države (Sklic: 
dokument s sestanka 012-12 
Rev 3 Origin CION).

76 Člen 5 Priloge I evropskega 
partnerstva določa: 
„Pogoj za pomoč državam 
Zahodnega Balkana je 
napredek pri izpolnjevanju 
kopenhagenskih meril in 
posebnih prednostnih nalog 
tega evropskega partnerstva. 
Nespoštovanje navedenih 
pogojev bi lahko pripeljalo do 
odločitve Sveta, da sprejme 
ustrezne ukrepe“.
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

ZAKLJUČKI

102.  Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da pomoč EU Kosovu za krepitev pravne 
države ni bila dovolj uspešna. Pomoč je le malo prispevala h gradnji 
zmogljivosti kosovske policije in v boju proti organiziranemu kriminalu 
je bilo doseženega malo napredka. Pomoč v sektorju pravosodja je bila 
koristna, vendar to še naprej trpi zaradi političnega vmešavanja, neučin-
kovitosti ter pomanjkanja preglednosti in izvrševanja. Posredovanja EU 
so prinesla le omejene rezultate pri zmanjševanju korupcije, ki še vedno 
prevladuje na številnih področjih. Večina napredka je bila dosežena na 
carinskem področju. Pri vzpostavljanju pravne države na severu Kosova 
ni praktično nobenega napredka. Na splošno je trajnost rezultatov, do-
seženih s pomočjo, ogrožena zaradi pomanjkanja politične volje, šibke 
finančne zmogljivosti in omejenega vpliva civilne družbe.

103.  Omejeno uspešnost pomoči EU je predvsem mogoče pojasniti s speci-
fičnimi razmerami na Kosovu: nizka izhodiščna točka za gradnjo pravne 
države ob razglasitvi neodvisnosti in nezadostna prednost, ki so jo novi 
kosovski organi namenili področju krepitve pravne države. Poleg tega 
ni skupnega stališča EU o priznanju Kosova, kar ogroža spodbudo, ki jo 
pomeni možnost pridružitve EU.

104.  Kljub temu je bilo med revizijo ugotovljeno, da bi bila lahko z boljšim 
upravljanjem ESZD in Komisije na precej področjih dosežena večja uspe-
šnost pomoči EU, in sicer ne glede na izboljšave, k i so bile uvedene 
v revidiranem obdobju.

105.  Cilji in vloge dejavnosti Komisije in EULEX za gradnjo zmogljivosti v fazi 
načrtovanja misije EULEX niso bili ustrezno ocenjeni in referenčno pri-
merjani. Cilji EU na področju notranje varnosti v zvezi s Kosovom niso 
bili dovolj usklajeni s cilji zunanje politike EU za Kosovo.
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106.  Usklajevanje med Komisijo in operacijami SVOP je bilo velik izziv. Postopki 
za programiranje in javno naročanje še vedno ovirajo uspešno sodelo-
vanje. EU ni pripravila izhodne strategije, k i bi pomenila, da Komisija 
prevzame naloge gradnje zmogljivosti od EULEX. Posebni predstavnik 
EU ima od leta 2012 večjo vlogo pri zagotavljanju usklajevanja, vendar 
bi ga bilo mogoče še bolj integrirati v upravljanje operacij SVOP. Sku-
pno usklajevanje donatorjev na Kosovu je ovirala omejena zmogljivost 
kosovskih organov za prevzem vodstva. Organi EU in ZDA na Kosovu bi 
morali svoje usklajevanje še okrepiti, kjer je možno.

107.  Čeprav je EULEX doslej daleč največja misija SVOP, so njeno uspešnost pri 
krepitvi pravne države zmanjševale kadrovske omejitve. Države članice 
v EULEX niso napotile dovolj uslužbencev. Poleg tega so uslužbenci po-
gosto napoteni za prekratko obdobje in brez potrebnih veščin za gradnjo 
zmogljivosti. EULEX je oviralo tudi to, da ni pravna oseba.

108.  Število uslužbencev Urada EU, dodeljenih za nadziranje podpore Komisije 
za krepitev pravne države, ne odraža pomembnosti tega področja. Kljub 
temu je bilo upravljanje projektov IPA na splošno dobro.

109.  ESZD in Komisija ob zagotavljanju pomoči nista dovolj uporabili dialoga 
o politiki in pogojev, da bi pomagali doseči cilje EU na področju krepi-
tve pravne države na Kosovu. Nedavna uvedba „strukturiranega dialoga 
o pravni državi“ na politični ravni in načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima bi bila lahko pomembna koraka v tej smeri.
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PRIPOROČILA

Svet in Komisija naj poskrbita, da bodo cilji krepitve pravne države za 
Kosovo povezani s konkretnimi referenčnimi merili, s katerimi bo mo-
goče ocenjevati napredek, in da bodo upoštevani cilji EU na področju 
notranje varnosti. 

PRIPOROČILO 1 

ESZD in Komisija naj za izboljšanje svojega usklajevanja pregledata 
programiranje in postopke javnega naročanja, ki jih uporablja Komi-
sija, da se zagotovi, da odgovarjajo operativnim potrebam EULEX, ter 
pripravita izhodno strategijo za EULEX, tako da bi Komisija prevzela 
naloge gradnje zmogljivosti od EULEX. 

PRIPOROČILO 2

ESZD naj v sodelovanju z državami članicami poskrbi, da bodo priho-
dnje misije SVOP delovale s celotnim odobrenim številom uslužbencev 
in toliko časa, kot bo potrebno, ter imele na voljo ustrezne veščine za 
uspešnost.

PRIPOROČILO 3

Svet in Komisija naj poskrbita, da bodo prihodnje misije SVOP pravne 
osebe.

PRIPOROČILO 4
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ESZD in Komisija naj poskrbita, da dodelitev osebja v Uradu EU v Prištini 
za upravljanje podpore krepitvi pravne države odraža visoko stopnjo 
prednosti, ki jo EU namenja temu področju.

PRIPOROČILO 5

Svet, ESZD in Komisija naj poskrbijo, da bo njihov dialog o politikah 
s Kosovom osredotočen predvsem na krepitev pravne države ter po-
vezan s spodbudami in prednostnimi pogoji.

PRIPOROČILO 6

 To poročilo je sprejel senat III, ki ga vodi g. Karel PINXTEN, član 
Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 
16. oktobra 2012.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Predsednik
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PRILOGA I

FINANČNA POMOČ EU NA PREBIVALCA (ZAHODNI BALKAN)

Država 
prejemnica

Pomoč, 
dodeljena iz IPA 

v letu 2011
(v EUR)

Pomoč,  
dodeljena iz 

SVOP v letu 20111 
(v EUR)

Število 
prebivalcev2

Pomoč EU  
na prebivalca

(v EUR)

Albanija 94 428 286 3 069 275 31

Bosna in Hercegovina 107 428 286 17 600 000 3 843 998 33

Hrvaška 156 528 286 4 290 612 36

Nekdanja 
jugoslovanska 
republika Makedonija

98 028 286 2 048 619 48

Kosovo 68 700 000 132 566 667 1 733 872 116

Črna gora 34 153 943 625 266 55

Srbija 201 879 600 7 120 666 28

1 Odhodki SVOP za Kosovo (EULEX) ter Bosno in Hercegovino Bosna (EUPM) so bili izračunani na podlagi odhodkov, odobrenih 

s skupnimi ukrepi Sveta in razdeljenih sorazmerno (za EULEX 165 milijonov EUR za pokritje odhodkov od 15. oktobra 2010  

do 14. decembra 2011 in 72,8 milijona EUR za obdobje od 15. decembra 2011 do 14. junija 2012). 

2 Podatki o številu prebivalcev so pridobljeni na podlagi rezultatov popisa prebivalstva v letu 2011, razen za Bosno in Hercegovino  

ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, za kateri je oceni za leto 2009 zagotovil GD za širitev.

Vir: Analiza podatkov Komisije, ki jo je izvedlo Evropsko računsko sodišče.
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 PRILOGA II

REVIZIJSKI VZOREC

Projekti instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Pogodba
(sklic v CRIS) Naziv projekta Proračun

(v EUR)

2009/209-712 Mejna policija in policija na razmejitvenih črtah,  
tesno medinstitucionalno sodelovanje 2 000 000

2008/172-158

Oprema za mejno policijo in policijo na razmejitvenih 
črtah

412 506

2008/172-282 635 210

2010/250-987 480 238

2010/248-943 1 967 353

2010/253-575 372 948

2009/215-030 Reforma pravnega izobraževalnega sistema 3 600 000

2010/241-467 Dokončanje ponovnega imenovanja sodnikov in tožilcev 
(IPA/IfS) 876 460

2008/169-890 Podpora reformi javnega naročanja 1 912 373

2008/169-230 Podpora kosovskim institucijam za boj proti korupciji 997 260

2009/202-640 Priprava fiskalnega in carinskega načrta v kosovski davčni 
in carinski službi (UNSCR 1244) 102 876

2009/211-402 Podpora carinski in davčni službi 2 639 500

Projekti instrumenta za stabilnost

Pogodba
(sklic v CRIS) Naziv projekta Vrednost

(v EUR)

2008/154-134 Dokončanje postopka ponovnega imenovanja sodnikov  
in tožilcev 5 000 000

Ukrepi spremljanja, usmerjanja in svetovanja (MMA)

Komponenta Sklic EULEX Naziv ukrepa MMA

Policija PSD05/2009 Skupinski pristop – kazenske preiskave

Policija PSD10/2009 Obveščevalno vodena policijska dejavnost

Policija PSD19/2009 Mejna policija: okrepljeno načrtovanje

Policija PSD24/2009 Racionalizacija strukture kosovske policije

Pravosodje – Sodniki na kazenskem in civilnem področju

Pravosodje – Tožilci

Carina CC/06/2009 Okrepljena notranja komunikacija in izmenjavanje podatkov, 
zlasti sporočanje in širjenje obveščevalnih podatkov

Carina CC/09/2009
Izvajanje akcijskega načrta za integrirano upravljanje meja, 
zlasti vključno z nadgradnjo infrastrukture in opreme na 
carinskih postajah
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PRILOGA III

PODROBNA REVIZIJSKA VPRAŠANJA IN REVIZIJSKA MERILA

Sodišče je na revizijsko vprašanje odgovorilo tako, da ga je razdelilo na podvprašanja, ki obravnavajo 
uspešnost in učinek posredovanj ter upravljavske zadeve. Vsaka tema je bila preučena z iskanjem 
odgovorov na podrobna vprašanja, ki so predstavljena v tej prilogi, skupaj s povezanimi revizijskimi 
merili, ki jih uporablja Sodišče.

Ali je bila pomoč EU uspešna? Ali  je skupna pomoč EU krepitvi pravne države dosegla  
načrtovane rezultate?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila upoštevana naslednja merila:

(a) V poročilih EU o napredku je navedeno, da je napredek zadovoljiv.

(b) Prioritete, določene v evropskem partnerstvu, so bile dosežene.

(c) Cilji, določeni v dokumentih večletnih okvirnih programov in Skupnem ukrepu Sveta za EULEX, 
so bili doseženi.

(d) Projektne dejavnosti so izvedene pravočasno in v skladu z načrti, upravičenci pa jih vzamejo 
za svoje in sodelujejo v izvajanju projektov/ukrepov.

(e) Cilji, določeni v projektnih spisih/spisih ukrepov MMA, so bili doseženi.

Ali lahko kosovski organi trajno upravljajo sektor pravne države brez posredovanja donatorjev?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila upoštevana naslednja merila:

(a) Komisija in ESZD/EULEX ocenjujeta, kakšne so možnosti, da bodo kosovski organi lahko upra-
vljali sektor pravne države brez posredovanja donatorjev.

(b) Kosovski organi so proces reforme sektorja pravne države vzeli za svojega ter imajo tehnično 
in finančno zmogljivost za trajno upravljanje sektorja pravne države.
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Ali obstaja dobro opredeljena skupna strategija EU za krepitev pravne države na Kosovu in 
ali so specifični cilji različnih organov jasno določeni?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila upoštevana naslednja merila:

(a) Strategija EU za krepitev pravne države na Kosovu je določena v okviru jasne skupne strategije 
za Kosovo.

(b) Strategija EU za krepitev pravne države na Kosovu je integrirana s sorodnimi politikami EU za 
krepitev pravne države.

(c) Organi EU, odgovorni za izvajanje strategije, imajo jasna pooblastila in njihovi cilj i  se ne 
prekrivajo.

(d) Cilji so številčno razumno omejeni, prednostno razvrščeni in določeni v obliki SMART (speci-
fični, merljivi, dosegljivi, stvarni in časovno določeni).

Ali organi EU dobro usklajujejo pomoč EU Kosovu za krepitev pravne države?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila uporabljena naslednja merila:

(a) Splošno usklajevanje s pomočjo komunikacije in poročanja med organi EU je pravočasno in 
skladno.

(b) Različni organi EU so pri programiranju in izvajanju usklajeni.

(c) Specifična komunikacija in poročanje med organi EU sta pravočasna in skladna.

Ali je bila pomoč EU dobro usklajena z drugimi zainteresiranimi stranmi?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila uporabljena naslednja merila:

(a) Obstajata izčrpna ocena kosovskih potreb na področju krepitve pravne države in analiza po-
trebnih virov.

(b) Znotraj države je delo na področju krepitve pravne države razdeljeno z ureditvami za vodilne 
donatorje.

(c) Pomoč EU je bila programirana usklajeno z drugimi donatorji in obstajajo mehanizmi, ki so 
zagotovili usklajeno izvajanje pomoči.

PRILOGA III
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Ali je EU ustrezno ocenila in ublažila tveganja, ki jim je izpostavljeno financiranje?

Pri ocenjevanju tega vprašanja sta bili upoštevani naslednji merili:

(a) Tveganja za porabo sredstev EU so bila opredeljena in ocenjena.

(b) Pripravljene so bile ustrezne strategije za blažitev in obvladovanje tveganj, ki se tudi izvajajo.

Ali so bili finančni in kadrovski viri, ki jih je EU namenila za krepitev pravne države na Kosovu, 
dodeljeni v skladu s prioritetami pomoči EU na tem področju in v okviru jasnega časovnega 
okvira za izvedbo?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila upoštevana naslednja merila:

(a) Obstajajo jasni mejniki za izvajanje strategije EU (od zasnove do izhoda) in ocena virov, ki so 
potrebni na vsaki stopnji.

(b) Finančni viri, namenjeni posredovanjem, so dodeljeni v skladu s prioritetami EU.

(c) Uslužbenci, ki sodelujejo v posredovanju, imajo potrebno strokovno znanje in so pravočasno 
na voljo.

Ali so bili za pomoč pri doseganju ciljev pomoči EU uspešno uporabljeni drugi vložki (dialog, 
pogojevanje in spremljanje)?

Pri ocenjevanju tega vprašanja so bila upoštevana naslednja merila:

(a) Dialog EU o politiki obravnava glavne slabosti/potrebe po reformi sektorja pravne države in 
pripravlja ustrezne predloge.

(b) EU je podpirala doseganje svojih ci l jev za sektor pravne države z uporabo ustreznega 
pogojevanja.

(c) EU ima ustrezen sistem za spremljanje svoje pomoči krepitvi pravne države.

PRILOGA III
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PRILOGA IV

ANALIZA POMANJKLJIVOSTI PRI IZVAJANJU ZADEVNE ZAKONODAJE O BOJU  
PROTI KORUPCIJI

Pravno besedilo Ocena in pomanjkljivosti Učinek

Zakon o boju proti korupciji in 
obstoječe določbe kazenskega 
zakonika o korupciji.

Pooblastila kosovske agencije za boj proti 
korupciji so omejena na preiskovanje 
nekaznivih dejavnosti in agencija ne more 
začeti kazenskega pregona. Korupcija je 
v zakonu o boju proti korupciji in začasnem 
kazenskem zakoniku različno opredeljena.

Pooblastila agencije izključujejo 
preiskovanje in pregon kakršne koli 
kaznive korupcije.

Obstoječe določbe kazenskega 
zakonika in zakonika o kazenskem 
postopku za zaplembo premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivimi 
dejavnostmi.

Zaplenjenih je bilo zelo malo sredstev in 
zdi se, da ni volje do uporabe veljavnih 
zakonskih določb v primerih zelo 
zapletenih korupcijskih ravnanj, v katera 
so vpleteni višji uradniki.

Obsojeni kriminalci ohranijo 
premoženjsko korist, pridobljeno 
z nezakonitimi dejavnostmi.

Zakon o prijavi izvora premoženja in 
daril, ki jih prejmejo višji uradniki 
(zakon o prijavi premoženja).

Šibek okvir sankcioniranja, vključno s tem, 
da se lažne prijave ne štejejo za kazniva 
dejanja.

Iz prijav premoženja so še vedno 
razvidne razlike med prijavljenim 
premoženjem in dejanskimi dohodki.

Zakon o preprečevanju navzkrižja 
interesov pri izvajanju javne 
funkcije.

Zakon o navzkrižju interesov ne vsebuje 
ustreznih obveznosti poročanja in samo 
predvideva, da bi morala kosovska agencija 
za boj proti korupciji uradnike pozivati 
k izogibanju navzkrižju interesov.

Navzkrižja interesov so še vedno 
prisotna.

Zakon o dostopu do javnih 
dokumentov.

Zakon predvideva kazni za kršitve, vendar 
ostaja nejasno, ali bi jih morala plačati 
institucija ali odgovorni javni uslužbenec.

Nezadostna preglednost povzroča 
slabši pregled nad javnimi 
dejavnostmi in več priložnosti za 
korupcijo.

Zakon o financiranju političnih 
strank.

Zakon ne prepoveduje niti strogo ne ureja 
donacij pravnih oseb, ki zagotavljajo blago 
ali storitve javni upravi.

Prakse financiranja političnih strank 
niso pregledne.

Vir: Evropsko računsko sodišče.
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POVZETEK

I.
Upoštevati je treba, da gre za skupne odgovore Komisije in 
ESZD na posebno poročilo ERS o Kosovu.

III.
ESZD in Komisija soglašata z oceno in se jima zdi pozi-
tivno, da ugotovitve Sodišča potrjujejo napredek na neka-
terih področjih. Treba je izpostaviti pomembne dosežke 
EULEX glede na težavnost razmer,  k i  j ih je prevzel  na 
Kosovu. Strukturne in institucionalne slabosti so v nekate-
rih primerih dejansko ovirale izvajanje izvršnih dejavnosti, 
vendar več kot 300 sodb v kazenskih in civilnih zadevah 
ter 23 000 rešenih premoženjsk ih zahtevkov, povezanih 
s spopadi, potrjuje vpliv misije. Poleg tega so bili svojcem 
vrnjeni posmrtni ostanki več kot 300 pogrešanih oseb. Tako 
v zaključenih kot tudi v tekočih postopkih rezultati EULEX 
izpodbijajo prakso nekaznovanja s preiskovanjem in pre-
gonom ministrov, politikov in višjih uradnikov, nekdanjih 
vojaških poveljnikov, pomembnih poslovnežev ter obve-
ščevalnih služb.

Poleg statistično merljivih rezultatov velja omeniti, da je 
EULEX v številnih primerih deloval kot odvračalni in prepre-
čevalni dejavnik, saj je umirjal razmere, ki bi se sicer razvile 
v spopade. Glede na občutljivo stanje kosovskih institucij 
pravne države ob začetku misije bi bilo treba pri ocenjeva-
nju uspešnosti naložbe EU upoštevati tudi trenutno rela-
tivno stabilnost. 

IV.
Pozitivno je, da se Sodišče zaveda izzivov, s katerimi se 
srečujeta Komisija in EU na Kosovu. Enako velja za izrecno 
priznanje Sodišča, da je doseganje rezultatov pri krepi-
tvi pravne države na Kosovu dolgotrajen proces. Sodišče 
hkrati priznava, da nestrinjanja glede statusa otežujejo 
delo Komisije, vključno z napredkom na področju krepitve 
pravne države. 

ODGOVORI KOMISIJE 
IN EVROPSKE SLUŽBE 
ZA ZUNANJE DELOVANJE
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V.
Kosovo je na zgodnji stopnji procesa vključevanja. Čeprav 
reforme niso bile predvidene kot instrument „pogojeva-
nja“, kot to pojmuje Sodišče, Komisija spodbuja Kosovo, da 
sprejme potrebne reforme v okviru dialoga o vizumskem 
režimu ter študije izvedljivosti za stabilizacijsko-pridru-
žitveni sporazum med EU in Kosovom. Poleg tega je bil, 
kakor navaja Sodišče, leta 2012 vzpostavljen strukturiran 
dialog o pravni državi na visoki ravni.

VI. Prva alinea
Komisija in ESZD sprejemata priporočilo Sodišča in že izva-
jata ustrezne ukrepe.

Uporaba objektivnih kazalnikov in referenčnih meril v pro-
gramiranju IPA bo del sektorskega pristopa, ki ga bo treba 
uporabiti v okviru IPA II. V okviru skupnega usklajevalnega 
odbora za krepitev pravne države si EULEX, Komisija/Urad 
EU in kosovski organi poleg tega prizadevajo določiti refe-
renčna merila za postopno opuščanje elementov mandata 
EULEX, da bi tako določili potrebno stopnjo sodelovanja 
Komisije v nadaljnjem delovanju in prevzemu prek IPA.

Komisija bo upoštevala priporočilo Sodišča, naj se ci l j i 
EU na področju notranje varnosti odražajo v programira-
nju pomoči, pri pripravi skupnega strateškega okvira za 
vse države širitve in državnega strateškega dokumenta za 
Kosovo v okviru IPA II.

VI. Druga alinea
Glede usklajevanja

ESZD in Komisi ja se str injata,  da se usk lajevanje lahko 
dodatno izboljša. Glede usklajevanja med Komisijo/Ura-
dom EU, EULEX, posebnim predstavnikom EU in ZDA poro-
čilo Sodišča navaja izzive, k i so nastopili pri usklajevanju 
različnih subjektov na začetku njihovih mandatov. Skupni 
ukrep EULEX je bil sprejet februarja 2008, posredovanja 
EULEX so se začela aprila, EULEX pa je začel v celoti delo-
vati šele decembra 2008. Istočasno je Evropska agencija 
za obnovo postopoma prenehala delovati ,  Urad Evrop-
ske komisije za zvezo (zdaj Urad EU) pa je postal v celoti 
odgovoren za pomoč IPA na Kosovu. V obdobju takoj po 
razglasitvi neodvisnosti Kosova so tretje strani, vključno 
z državami članicami EU, preoblikovale in okrepile svojo 
prisotnost na Kosovu.

Usklajevanje se trenutno krepi, zlasti med EULEX in Ura-
dom EU. Primer tega je skupni usklajevalni odbor za kre-
pitev pravne države, v okviru katerega je predvidena večja 
pozornost pomoči in ukrepom MMA. Združitev funkcij 
posebnega predstavnika EU in vodje Urada EU (pri čemer 
posebni predstavnik EU prav tako daje politične smernice 
EULEX) podpira ta razvoj. Komisija si bo tudi v prihodnje 
prizadevala za ustrezno posvetovanje in sodelovanje z ZDA 
glede osnutkov zakonodaje in izvajanja pobud, povezanih 
s pravnim redom.

Tako uporaba objektivnih kazalnikov in referenčnih meril 
v programiranju IPA II kot tudi sektorski pristop bosta olaj-
šala usklajevanje z EULEX na področju programiranja.

Glede postopkov javnega naročanja

Komisija in ESZD se strinjata, da bosta ponovno ocenili 
konkretno uporabo postopkov javnega naročanja, zlasti 
kako bi lahko bili ti postopki učinkovito izvedeni za zagoto-
vitev dejanske zadovoljitve operativnih potreb misije SVOP.
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Glede priporočila Komisiji , naj prevzame naloge gradnje 
zmogljivosti od EULEX, je naloga misije EU, da usmerja, 
spremlja in svetuje kosovsk im organom glede krepitve 
pravne države. EULEX ima tudi nekatere izvršne funkcije. 
Pričakuje se, da bodo ob postopnem prenehanju delova-
nja EULEX ustrezne kosovske institucije dovolj zrele, da 
prevzamejo odgovornost za upravljanje kosovskega pra-
vosodnega sistema. Komisija pa bo še naprej spremljala 
razvoj na področju krepitve pravne države na Kosovu ter 
po potrebi podpirala kosovske organe in jim pomagala, 
zlasti s predpristopno pomočjo IPA, ki se lahko prav tako 
uporablja za nadaljnjo gradnjo in konsolidacijo kosovskega 
pravosodnega sistema.

ESZD, glede izhodne strategije

Svet je kot izhodno strategijo opredelil načelo lokalnega 
lastništva in pr istop sodelovanja EULEX s  kosovsk imi 
organi. Postopno prepuščanje nalog kosovskim organom 
na podlagi prikazanega napredka izvršnih dejavnosti misije 
mora dejansko spremljati povečana pomoč Komisije. Glede 
priporočila Komisiji ,  naj prevzame naloge gradnje zmo-
gljivosti od EULEX, je naloga misije EU, da usmerja, spre-
mlja in svetuje kosovskim organom glede krepitve pravne 
države. EULEX ima tudi nekatere izvršne funkcije. Komisija 
bo še naprej spremljala razvoj na področju krepitve pravne 
države na Kosovu ter po potrebi podpirala kosovske organe 
in jim pomagala, zlasti s predpristopno pomočjo IPA, ki se 
lahko prav tako uporablja za nadaljnjo gradnjo in konsoli-
dacijo kosovskega pravosodnega sistema.

VI. Tretja alinea
ESZD se str inja ,  da bi  temu območju kor ist i lo nadal j -
nje sodelovanje držav članic, in si je tudi prizadevala za 
obravnavo tega vprašanja. Pred uvedbo ali pomembnej-
šim prestrukturiranjem se bo izvedla sistematična analiza 
potrebnih zmogljivosti (force sensing)  kot orodje, k i bo 
merilo predvideno potrebo misije po virih in razsežnost 
posredovanj. 

VI. Četrta alinea
Komisija in ESZD se str injata, da bi prihodnjim misijam 
SVOP koristil status pravne osebe.

Komisija je na to vprašanje opozorila v svojem nedavnem 
sporočilu Svetu o finančnem poslovodenju misij SVOP in 
posledično se o vprašanju statusa pravne osebe za misije 
SZVP zdaj razpravlja. Skupna delovna skupina Komisije/
ESZD proučuje, kako bi bilo to mogoče izvesti. 

VI. Peta alinea
Komisija in ESZD sprejemata priporočilo, saj je pomembno, 
da se v okolju z naraščajočimi finančnimi in kadrovskimi 
omejitvami operativno osebje mobil izira učinkovito in 
uspešno, tako da se lahko ustrezno upoštevajo prioritete 
in delovne obremenitve, povezane z njihovim uresničeva-
njem. Zgoraj navedena referenčna merila bi morala Komi-
siji olajšati dodelitev virov v skladu s cilji politike. 

VI. Šesta alinea
Komisija je že izvedla priporočilo 6. To se odraža v vzposta-
vitvi strukturiranega dialoga o pravni državi, ki je potekal 
30. maja 2012. Kosovo je namreč na zgodnji stopnji pro-
cesa vključevanja. Čeprav niso bila predvidena kot instru-
ment „pogojevanja“, kot to pojmuje Sodišče, Komisija upo-
rablja „orodja“, kot sta dialog o vizumskem režimu in študija 
izvedljivosti ,  da spodbudi Kosovo k sprejetju potrebnih 
reform.
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UVOD

14.
Konec avgusta 2012 je imela misija 2 170 uslužbencev, 
vključno s 1 201 mednarodnim uslužbencem (pri čemer 
je največjega možno število mednarodnih uslužbencev 
1 250), od tega je bilo 887 napotenih uslužbencev.

OPAŽANJA

"Kosovska policija: Posredovanja EU, ki jih 
je revidiralo Sodišče, so imela nekaj uspeha, 
vendar pa ostajajo pomembni izzivi, zlasti v boju 
proti organiziranemu kriminalu"
Kot je bilo zapisano v poročilu Komisije o napredku, je 
kosovska policija izboljšala delovanje, kljub posebnim raz-
meram, ki prevladujejo v lokalnem okolju, vključno s poli-
tičnim vmešavanjem in zahtevnim delovnim okoljem.

23.
Do takrat je EULEX (kot je zapisano v programskem poro-
čilu EULEX za leto 2009) zbral preverl j ive sk lepe glede 
razdrobljenega pristopa k zbiranju obveščevalnih podat-
kov v kosovskih institucijah. Projekt IPA se je že približeval 
začetku izvajanja. Posledično poskuša EULEX zagotoviti, da 
se obveščevalni sistem, razvit na kosovski mejni policiji , 
vključi v enoten sistem kosovske policije in ne deluje kot 
neodvisen sistem, ločen od osrednjih institucij. Po obeh 
projektih, ki ju je revidiralo Sodišče, je Komisija v tesnem 
sodelovanju z EULEX in z njegovo izrazito podporo začela 
izvajati nov projekt IPA za obveščevalno vodeno policijsko 
dejavnost.

24.
Komisija si po najboljših močeh prizadeva za usklajeva-
nje z ZDA, največjim dvostranskim donatorjem na Kosovu. 
Kosovski organi so sredi leta 2011 ukinili sistem, ki so ga 
financirale ZDA, nato pa je začel v celoti delovati sistem 
upravljanja meja, ki ga financira EU in je zdaj edini obsto-
ječi sistem.

25.
Jeseni 2012 se bo v okviru letnega programa IPA 2011 
začel izvajati nadaljnji projekt tesnega medinstitucional-
nega sodelovanja. Projekt se bo osredotočal na prepreče-
vanje trgovanja s prepovedanimi drogami in bo podpiral 
prekinitev prometnih poti za tihotapljenje prepovedanih 
drog tudi s pomočjo okrepljenega sodelovanja s sose-
dnjimi državami. Na področju izmenjave podatkov bi pro-
jekt moral temeljiti na rezultatih projekta za obveščevalno 
vodeno policijsko dejavnost. 

27.
Leta 2009 je imela kosovska policija več med seboj tekmu-
jočih središč za zbiranje obveščevalnih podatkov brez jasno 
strukturiranega in enotnega sistema zbiranja obveščeval-
nih podatkov (glej programsko poročilo EULEX, junij 2009). 
Do leta 2012 je izoblikovala enoten, centraliziran sistem 
zbiranja, primerjanja, analiziranja in širjenja obveščevalnih 
podatkov (glej programsko poročilo EULEX, junij 2012), 
kar kaže na njen bistven napredek na poti ,  da postane 
„obveščevalno vodena“ policijska organizacija. Še vedno 
je potrebna precejšnja konsolidacija, vendar pa so prido-
bljene zmogljivosti trajnostne.

28.
Kot je navedeno v odstavku 37, začasna ustavitev nekaterih 
ukrepov MMA ne pomeni nujno, da se gradnja zmogljivosti 
ne nadaljuje v drugih oblikah (kot so mešane skupine tožil-
cev, ki delujejo v okviru izvršnih zmogljivosti EULEX). 

29.
Čeprav so posredovanja s pomočjo, ki jih je revidiralo Sodi-
šče, le deloma dosegla cilje, je bilo v celoti izvedenih sku-
pno 18 projektov MMA, ki so pripomogli k izboljšanemu 
delovanju na področjih, kot so izboljšana organizacijska 
struktura, sistem zbiranja in širjenja obveščevalnih podat-
kov, proaktivna strategija proti narkotikom, izboljšane načr-
tovalne zmogljivosti mejne policije, prenos večine zelene 
meje s KFOR ter izboljšano upravljanje patrulj.
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30.
Komisija in ESZD se strinjata, da je Kosovo doseglo le malo 
napredka v boju proti organiziranemu kriminalu. Kosovu 
za to primanjkuje ustreznih zmogljivosti, kot je razvidno iz 
poročila o napredku za leto 2011. Sodelovanje med koso-
vsko policijo in tožilci ni proaktivno niti učinkovito. Kljub 
temu pa obstajajo prizadevanja za boj proti organizira-
nemu kriminalu. Količina narkotikov, ki jih je zasegla koso-
vska policija, je med letoma 2009 in 2011 narasla za skoraj 
300 % (276 kg heroina in marihuane v primerjavi s 96 kg 
leta 2009), naraslo pa je tudi število obveščevalno vode-
nih preiskav (EULEX, programsko poročilo za leto 2012, 
strani 12–13). Junija 2012 so se na kosovsko policijo prene-
sle pristojnosti finančno-obveščevalnega centra pod vod-
stvom EULEX.

31.
ESZD in Komisija se strinjata z ugotovitvijo, da neobstoj 
skupne podatkovne zbirke vpliva na sodelovanje med 
policijo in tožilci. Trenutno se programira in načrtuje ustre-
zna pomoč za skupno podatkovno zbirko med policijo in 
tožilci.

32.
Europol je skupaj s civilno zmogljivostjo za načrtovanje in 
izvajanje operacij (CPCC) razvil mehanizem za izmenjavo 
obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih med Europo-
lom in EULEX. „Nacionalne enote Europola“ iz držav članic 
prostovoljk so pospeševalke prenosa v skladu s priporočili 
iz sklepov Sveta 15771/08.

33.
Kosovu trenutno primanjkuje zmogljivost zaščite ključnih 
prič v odmevnih primerih. Zato enota za zaščito prič EULEX 
zagotavlja zaščito in preselitev prič pod izvršnim man-
datom EULEX. Medtem ko je še vedno težko najti države, 
k i bi bile pripravljene sprejeti preseljene priče, je treba 
po udariti, da je bilo več prič, ki so bile vpletene v odmevne 
primere, uspešno preseljenih v tujino. EULEX zagotavlja 
tudi spremljanje, usmerjanje in svetovanje. Poleg tega regi-
onalni projekt IPA zagotavlja dopolnilno podporo za razvoj 
zmogljivosti in usposabljanje. Nov projekt IPA bo enoti 
zagotovil specializirano tehnično opremo.

35.
Čeprav vseh delovnih mest ni bilo mogoče zapolniti takoj, 
je bil proces preverjanja in ponovnega imenovanja, ki sta 
ga podpirala Komisija in EULEX, temelj za vzpostavljanje 
pravne države na Kosovu. Medtem je kosovski svet za pra-
vosodje prevzel popolno odgovornost za proces zaposlo-
vanja, preverjanja in izbiranja kandidatov za delovna mesta 
v pravosodju ter ustanovil urad za pravosodno in tožilsko 
ocenjevanje in preverjanje v podporo izbirnemu procesu. 
Za delovna mesta v sodstvu je na splošno pomanjkanje pri-
jav manjšinske skupnosti. Proces preverjanja in ponovnega 
imenovanja na Kosovu je bil podoben, vendar ne enak pro-
cesu v Bosni in Hercegovini.

36.
Omejitve proračuna kosovskim institucijam pogosto ote-
žujejo zagotavljanje ustreznih finančnih in kadrovskih virov 
za projekte IPA. V primeru projekta „Reforma pravnega izo-
braževalnega sistema“ je treba posebej omeniti eno kom-
ponento, pri kateri je prišlo do 12-mesečne zamude pri 
pridobivanju sofinanciranja. Komisija se strinja z zaskrblje-
nostjo Sodišča v zvezi s trajnostjo dejavnosti, kar je potrdila 
na sejah usmerjevalnega odbora leta 2012. Obžaluje, da 
kljub več poskusom vključevanja Pravne fakultete v severni 
Mitrovicë/Mitrovici ni mogla formalizirati sodelovanja.

37.
Tožilci in sodniki EULEX pri izvajanju svojih izvršnih funkcij 
v večini primerov delujejo v mešanih skupinah ali senatih. 
Takšno skupno delo tako prispeva h gradnji zmogljivosti 
lokalnih tožilcev in sodnikov.

38.
Kljub temu da zaradi reforme posebnega senata sodniki 
EULEX na prvem prizivnem sodišču nimajo več večine, 
sprejeta zakonodaja navsezadnje ohranja večino sodnikov 
EULEX na pritožbeni stopnji, s čimer se ohranja integriteta 
privatizacijskega procesa. 
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39.
Mandat EULEX Kosovo se osredotoča predvsem na primere 
hudih kriminalnih dejanj, pa tudi na nekatere premoženj-
ske spore, povezane s spopadi. Večina primerov iz opisa-
nega zaostanka ni vključena v mandat EULEX Kosovo. Stra-
tegija, k i je bila uvedena novembra 2010, četudi jo je EU 
v celoti podprla, je bila predvsem delo kosovskega sveta 
za pravosodje. Kljub temu EU podpira kosovsko vlado pri 
izboljševanju učinkovitosti sodnikov, tožilcev ter delovanja 
pravosodnega sistema, in sicer z MMA in izvršnimi dejav-
nostmi EULEX Kosovo ter tudi s projektom IPA 2010, k i 
podpira kosovska sveta za pravosodje in tožilstvo. V okviru 
navedenih prizadevanj, da bi zmanjšali zaostanek, je trajno 
mednarodno sodelovanje zagotovilo, da sta se v procesu 
upošteval i  načel i  poštenega sojenja in predpisanega 
procesa. 

40.
Misija je seznanjena s slabostmi v dodeljevanju primerov 
sodnikom in tožilcem na Kosovu. To vprašanje se nepo-
sredno obravnava z dejavnostjo „uvajanja preglednega 
sistema za dodeljevanje zadev“ v okviru ukrepa MMA za 
sodnike, ki ga je revidiralo Sodišče. V preteklem letu (2011) 
je bil na kosovskih okrajnih sodiščih, občinskih sodiščih in 
vrhovnem sodišču sprejet sistem za dodeljevanje zadev. 
EULEX je prav tako podprl ustanovitev uradov za obvešča-
nje javnosti na kosovskih občinskih sodiščih, vendar pa to 
prizadevanje kosovskega sodstva še ni končano. Izboljše-
vanje preglednosti ostaja izziv tudi v prihodnje, misija pa 
v zvezi s tem nadaljuje svoja prizadevanja. Kosovski organi 
t renutno načr tujejo iz vedbo nadgradnje/spremembe 
„informacijskega sistema upravljanja sodišč“, ki ga financira 
EU, s čimer naj bi se omogočilo popolno delovanje sistema. 

45.
Glede na merlj ive interne podatke je podpora EU (prek 
EULEX in Komisije) na splošno prispevala k večji skladno-
sti s carinskimi postopki, združljivimi s carinskimi postopki 
EU, ter povečala učinkovitost in uspešnost kosovske carin-
ske službe. Javnost še ni v celoti prepoznala doseženega 
napredka.

47.
Kosovska vlada je leta 2010 pokazala izrazito polit ično 
zavezanost reformi zakona o javnem naročanju.  Ker je 
bila potreba po izboljšavah poudarjena tudi v poročilu 
o napredku, je projekt več pozornosti namenjal pripravi pri-
marne zakonodaje. Komisija je to obravnavala kot glavno 
prioriteto tudi v okviru boja proti korupciji. Novi zakon je 
začel veljati oktobra 2011.

49.
Strukturne pomanjkljivosti in z njimi neločljivo povezane 
težave so v nekaterih primerih dejansko ovirale opravlja-
nje izvršnih dejavnosti. Javno dojemanje dosežkov EULEX 
k l jub vsemu ostaja pogojeno z medijsk im poročanjem 
o nekaj redkih primerih in ne upošteva objektivnih rezulta-
tov misije, vključno z 31 obsodbami v primerih, povezanih 
s korupcijo, pri čemer nadaljnje preiskave še potekajo.

V številnih primerih EULEX deluje kot odvračalni dejavnik in 
ustvarja spodbude za kosovske organe, ki so odgovorni za 
javno naročanje, da delujejo v skladu s postopki. Te rezul-
tate pa je težko evidentirati in zato še toliko težje poročati 
o njih v medijih. 

50.
Medtem ko se zaostanek primerov, povezanih s spopadi, 
vztrajno zmanjšuje, kot prikazujejo zgornji podatki, bodo 
trajni izvršni rezultati merljivi glede na pripravljenost in 
sposobnost kosovskih tožilcev in sodnikov, da obravna-
vajo občutljive primere. Rezultati EULEX izpodbijajo pra-
kso nekaznovanja s preiskovanjem in pregonom ministrov, 
politikov in višjih uradnikov, nekdanjih vojaških poveljni-
kov, pomembnih poslovnežev ter obveščevalnih služb.

Veliko teh primerov je še vedno v postopku na sodiščih.



55

ODGOVORI KOMISIJE 
IN EVROPSKE SLUŽBE 
ZA ZUNANJE DELOVANJE

Posebno poročilo št. 18/2012 – Pomoč Evropske unije Kosovu za krepitev pravne države

51.
Komisija se strinja, da korupcija še naprej prevladuje na 
številnih področjih. To se odraža tudi v poročilu o napredku 
za leto 2011, ki potrjuje, da državljani pogosto naletijo na 
korupcijo na policiji, carini in v sodstvu, pa tudi v šolstvu 
in zdravstvu. Kosovo se še naprej srečuje z resnimi izzivi 
v boju proti korupciji .  Poleg dokončanja pravosodnega 
okvira se prav tako kaže potreba, da bi bili kosovski pra-
vosodni organi ter organi pregona bolj proaktivni in da bi 
izboljšali medsebojno sodelovanje.

53.
Komisija je pri kosovskih organih večkrat na najvišji ravni 
poudarila potrebo po zmanjšanju števila teles, k i nadzo-
rujejo javno naročanje, med drugim tudi na sektorskih in 
plenarnih zasedanjih dialoga o stabilizacijsko-pridružitve-
nem procesu.

56.
Medtem ko drži,  da posamezni programski ukrepi MMA 
niso mogli biti izrecno usmerjeni na sever, so tam pote-
kale številne pobude za krepitev pravne države v oblik i 
operativnega spremljanja, usmerjanja in svetovanja, sku-
paj z izvršnimi dejavnostmi za krepitev pravne države. Nji-
hov uspeh ostaja večinoma omejen zaradi pomanjkanja 
svobode delovanja od julija 2011 ter, bolj splošno, zaradi 
nezmožnosti  uvel javitve pol ic i jskega dela in k repitve 
pravne države med lokalnim prebivalstvom. 

58.
ESZD se str inja, da bi kosovske policijske enote morale 
odražati etnično sestavo območij, na katerih izvajajo svoje 
dolžnosti. Misija je spodbujala to stališče vse od svojega 
začetka in to počne tudi danes.

59.
V zvezi s tem vprašanjem EULEX zagotavlja pomoč z izvaja-
njem carinskih pregledov na teh prehodih. Tovorna vozila 
se lahko prijavijo za carinjenje na carinskem terminalu 
v Mitrovicë/Mitrovici.

Podatki, k i se zberejo na prehodih in terminalu, se nav-
zkrižno preverjajo v okviru nadaljnje preiskave izogibanja 
carinskim dajatvam.

60.
Po nemirih, k i  so se začeli  juli ja 2011, sodnik i in tožilci 
EULEX od februarja 2012 nadaljujejo svoje delo na sodišču 
v Mitrovicë/Mitrovici. EULEX je uspel ohraniti prisotnost na 
sodišču do novembra 2011, ko iz varnostnih razlogov to ni 
bilo več mogoče.

61.
Premeščeno osebje še naprej opravlja svoje dolžnosti na 
severu.

62.
EULEX ni bil pobudnik navedenih zakonov. Kadar je nepo-
sredno vpleten, sodeluje z lokalnimi organi ves čas snova-
nja zakonodaje za krepitev pravne države, zlasti v skupnih 
delovnih skupinah, ki omogočajo prispevanje in sodelova-
nje. V navedenem primeru je kosovsko ministrstvo za pra-
vosodje pomemben del tega prizadevanja. 

63.
Splošne omejitve proračuna kosovskim institucijam dejan-
sko pogosto otežujejo zagotavljanje ustreznih finančnih in 
kadrovskih virov za projekte IPA.

Po neuspešnem poskusu uvedbe aranžmaja „stand-by“ 
z  Mednarodnim denarnim sk ladom leta 2010,  so bi le 
ekonomske politike nedavno dopolnjene s programom, 
k i  ga spremljajo uslužbenci Mednarodnega denarnega 
sklada, in z novim aranžmajem „stand-by“, ki je bil odobren 
aprila 2012.

65.
Urad EU in EULEX sta pozorno spremljala uporabo pred-
sednišk ih pomilostitev. V primerjavi z lansk im letom je 
leta 2012 število pomiloščenih obsojencev izrazito upadlo, 
in sicer s 103 na 15. Pomiloščen ni bil nihče, ki bi bil obso-
jen za kaznivo dejanje iz poglavja XIII (terorizem, spodbu-
janje narodnega ali rasnega sovraštva itd.) ali poglavja XIV 
(vojni zločini, trgovanje z ljudmi itd.) kazenskega zakonika.
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66.
ESZD in Komis i ja  sta  zavezani  povezovanju s  c iv i lno 
družbo. Tako Urad EU kot EULEX organizirata redne dia-
loge in izmenjujeta podatke s civilno družbo. Vsakoletno 
srečanje organizacij civilne družbe in Komisije zagotavlja 
neposredne podatke za plenarno zasedanje dialoga o sta-
bilizacijsko-pridružitvenem procesu, ki poteka dan pozneje. 
Krepitev civilne družbe se podpira s finančno pomočjo.

68.
Leta 2011 so države članice sprejele koncept referenčnih 
meril. V okviru novih CONOPS in OPLAN EULEX za leto 2012, 
ki so ju države članice potrdile, so bili posledično oprede-
ljeni operativni cilji in objektivno preverljivi kazalniki na 
podlagi izvedbenega načrta misije EULEX, k i jih struktu-
rira v projekte določanja referenčnih meril glede na uspe-
šnost. Vsak cilj bo dosežen z izvedbo skupno 38 ukrepov 
izvedbenega načrta misije, ki vsebujejo osnovno načelo/
ozadje, splošni cilj, seznam dejavnosti in merljivih rezulta-
tov, časovni okvir ter navedbo razpoložljivih sredstev, pa 
tudi povezave na zunanjo pomoč.

Ta pristop temelji na prejšnjih izrecnih navedbah potrebe 
po vzpostavitvi „procesa določanja referenčnih meril in pre-
gleda“, kot je navedeno že v CONOPS za leto 2008, nadalje 
je opredeljen na ravni misije v sistemu za programiranje, 
upravljanje in določanje referenčnih meril ter se uresničuje 
prek spisov ukrepov MMA in spremljajočega sledilnega 
mehanizma, ki meri napredek glede na osnovne kazalnike.

69.
Urad EU in misija pred dokončnim oblikovanjem spisov 
MMA in projektov IPA ocenjujeta prednosti  obeh vrst 
pomoči EU. Pri tem se upoštevajo dejavniki, ki vključujejo 
časovno razporeditev, dolžino pretekle vpletenosti in vrsto 
zahtevanega strokovnega znanja,  varnostno okolje ter 
morebitno povezavo z izvršnim mandatom EULEX, z name-
nom, da bodo prioritete obravnavane usklajeno. 

70.
ESZD in Komisija priznavata, da so mogoče izboljšave in 
večje sinergije med navedenimi akterji, pri čemer opozar-
jata, da so naravne omejitve (vključno s časovnim razpo-
redom posredovanj, drugačnimi vlogami in nalogami ter 
različnimi odnosi teh institucij s kosovskimi organi) pogo-
sto ovirale tovrstna prizadevanja na terenu. Upoštevane 
so tudi primerljive prednosti in priložnosti za sinergije, kot 
je navedeno zgoraj. Tak primer je dopolnilna podpora za 
razvoj kosovskih zmogljivosti zaščite prič.

71.
Uvedba EULEX leta 2008 in njegove dejavnosti odtlej odra-
žajo pomembnost,  k i  jo EU pripisuje vprašanju pravne 
države na Kosovu za notranjo varnost EU.

Novejše pobude, kot so dialog o liberalizaciji vizumskega 
režima ter dvostranski sporazum med državami članicami 
EU in Kosovom o ponovnem sprejemu, dajejo dodatno 
prednost ciljem na področju notranje varnosti EU.

72.
Boj proti trgovini z ljudmi je sestavni del prioritet misije. 

V zvezi s tem se prizadevanja misije kažejo v prednostnem 
obravnavanju in obsodbi v pr imeru reke Tise,  v  k ate -
rem je sodišče, sestavljeno večinoma iz sodnikov EULEX, 
sedem obtožencev obsodilo na 66 let zaporne kazni in 
izreklo denarne kazni v vrednosti več kot 450 000 EUR za 
smrt 15 oseb, med katerimi so bili tudi ženske in otroci, ki 
so se utopile v reki Tisi med Srbijo in Madžarsko.

74.
V okviru dveletnih srečanj Pol it ičnega in varnostnega 
odbora ter Stalnega odbora za operativno sodelovanje na 
področju notranje varnosti si EU prizadeva razviti integri-
ran pristop k varnosti EU. 
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"Usklajevanje med institucijami EU ter njihovo 
usklajevanje s kosovskimi organi in mednarodno 
skupnostjo na nekaterih področjih še vedno ni 
zadostno"
Skupni usklajevalni odbor za krepitev pravne države (JRCB), 
ki mu sopredsedujeta EULEX in Urad EU/posebni predstav-
nik EU, še naprej združuje predstavnike institucij  EU in 
kosovskih organov. JRCB se je nenehno razvijal, da bi lahko 
pomenil referenčno merilo za kosovske organe na najvišji 
ravni ter izboljšal usklajevanje z njimi na najvišji ravni.

77.
Sodelovanje in usklajevanje znotraj družine institucij EU na 
Kosovu in ZDA sta dejansko izrednega pomena. 

78.
Zadnj i  opis  nalog in pr istojnost i  JRCB izrecno navaja 
posebnega predstavnika EU kot enega izmed treh sopred-
sednikov JRCB.

Osnovna organizacija je enaka za vse misije SVOP. Tovr-
stne namenske ureditve na prizorišču, kakršna je JRCB na 
Kosovu, pa omogočajo vsaki misiji , da oblikuje potrebne 
usklajevalne mehanizme.

Kar zadeva opombo 59, predlog enote EU za načrtovanje 
(EUPT ) ni bil upoštevan, saj je Svet po začetnem načrtova-
nju EUPT sprejel postopke za krizno upravljanje, v katerih je 
oblikoval trenutno strukturo in z njo povezano hierarhijo.

79.
Na splošno so projekti IPA programirani v letu N – 1, odo-
breni leta N, javna naročila zanje pa morajo biti oddana do 
leta N + 3. Javno naročanje IPA je dolgotrajno, saj je treba 
zagotoviti temeljit, pravičen in pregleden proces.

80.
Komisija in ESZD se strinjata, da bosta ponovno ocenili 
konkretno uporabo postopkov javnega naročanja, zlasti 
kako bi lahko bili ti postopki učinkovito izvedeni za zagoto-
vitev dejanske zadovoljitve operativnih potreb misije SVOP.

81.
CONOPS za leto 2012 in OPLAN za leto 2012, ki ju uporablja 
EULEX, vsebujeta strategijo postopnega prenehanja delo-
vanja, katere ključni element je usklajevanje s Komisijo ob 
postopni vzpostavitvi programiranja IPA. Poleg tega so bile 
začetne navedbe in smernice za izhodno strategijo priso-
tne v vsakem OPLAN od začetka misije leta 2008 ter so se 
razvijale v skladu s procesom uporabe referenčnih meril in 
ocenjevanja misije. Nenazadnje pa lahko izhodno strategijo 
za EULEX določi zgolj Svet.

85.
Tesno usk la jevanje  na  pr i zor i šču  dopoln ju je  osebje 
NATO-EU na sestankih osebja na sedežu, kar zagotavlja 
sočasno in dosledno načrtovanje.

Uničenje prehoda, znanega kot Gate 1, ene izmed preho-
dnih točk na severu Kosova, poleti 2011, k ljub prisotno-
sti KFOR, ponazarja raven nasil ja,  k i tudi ob polni moči 
presega zmogljivosti EULEX za obvladovanje množic in 
izgredov. 

87.
Po podaljšanju misije v juniju 2012 do junija 2014 in s tem 
povezanem prestrukturiranju se je največje število napo-
tenih mednarodnih uslužbencev zmanjšalo na 1 250, pri 
čemer je trenutno napotenih povprečno 1 200 uslužben-
cev. To pomanjkanje pri ustvarjanju zmogljivosti je bilo 
priznano in Svet je odobril povečanje zgornje meje števila 
pogodbenega osebja za delno izboljšanje tega položaja.

88.
Potekajo prizadevanja,  da bi se uvedli  zahteva po naj-
krajšem obdobju napotitve na ključna mesta in možnost 
podaljšanja v določenih primerih.

89.
V zvezi s pripravljenostjo si je misija prizadevala za vzpo-
stavitev skupnih sklopov prednapotitvenih usposabljanj, da 
bi nove uslužbence pripravili na delo, ki ga bodo opravljali 
v misiji, ter za opis nalog in pristojnosti, ki usmerjajo cilje 
misije. EULEX je za neizbrane kandidate pripravil obsežne 
povratne informacije državam članicam, v katerih je razlo-
ženo, zakaj določeni kandidat ni bil izbran. 
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90.
V sklopu prestrukturirane misije se je splošni obseg ose-
bja izboljšal, zlasti zaradi ohranjanja visoke zgornje meje 
števila pogodbenega osebja. Neuspeh pri uvedbi dodatne 
zmogljivosti obvladovanja množic in izgredov (v obliki obli-
kovanih policijskih enot) je postal trajna pomanjkljivost. 

91.
EULEX uporablja več mehanizmov internega poročanja za 
zbiranje podatkov o izvedbi posameznih ukrepov MMA. 
Kljub temu pa je – kot ugotavlja Sodišče – te težko izme-
riti in količinsko opredeliti. Kot je navedeno v poročilu, se 
podpora lokalnih institucij delno izvaja prek strukturiranih 
dejavnosti MMA, delno pa v okviru dejavnosti sodelovanja, 
ki spadajo pod izvršni mandat EULEX. Zato je težko oceniti 
uporabo sredstev, ki se porabijo pri posamezni dejavnosti 
MMA. Glede podatkov o napotenih uslužbencih bi bili za 
takšen ukrep potrebni podatki o finančnih in kadrovskih 
virih vseh sodelujočih držav. 

92.
Komisija je na to vprašanje opozorila v svojem nedavnem 
sporočilu Svetu o finančnem poslovodenju misij SVOP in 
posledično se o vprašanju statusa pravne osebe za misije 
SZVP zdaj razpravlja. Skupna delovna skupina Komisije/
ESZD proučuje, kako bi bilo to mogoče izvesti. 

93.
Dejstvo, da EULEX ne more podpisati pravno zavezujočih 
sporazumov, bi lahko uredili z izvajanjem nedavnega spo-
ročila o finančnem poslovodenju misij SVOP. Podpisovanje 
tehničnih dogovorov pa je splošna praksa, ki deloma nado-
mesti odsotnost zavezujočih sporazumov. 

94.
ESZD pozdravlja ta razvoj, saj ponuja možnost izboljšanja 
posredovanj in izvajanja operacij misij SVOP.

95.
Komisija razporeja svoje osebje na osnovi temeljite ocene 
delovnih obremenitev na vseh področjih delovanja, kar 
zajema več kot samo krepitev pravne države. Zadnja ocena 
delovne obremenitve, ki je bila izvedena marca 2012, potr-
juje, da zaradi delovne obremenitve v času ocene ni bilo 
potrebno dodatno osebje za Urad EU. Komisija uporablja 
svoje vire v okolju, kjer so ti čedalje bolj omejeni, zato to 
počne z namenom, da se uporabljajo čim učinkoviteje in 
uspešneje. Uporaba objektivnih kazalnikov in referenč-
nih meril v programiranju IPA II bi morala Komisiji olajšati 
dodelitev virov v skladu s cilji politike.

96. (a) 
Komisija že več let poudarja, da mora Kosovo sprejetje 
zakonodaje uskladiti z ustreznim izvajanjem in izvrševa-
njem (na primer v svojem sporočilu iz leta 2009). Hkrati pa 
je seveda treba v primerih, ko ni zadostne zakonodaje, naj-
prej podpreti vzpostavitev primarne zakonodaje.

96. (b) 
Komisija bo upoštevala priporočilo Sodišča, naj se cilji EU 
na področju notranje varnosti nadalje odražajo v programi-
ranju pomoči, pri pripravi skupnega strateškega okvira za 
vse države širitve in državnega strateškega dokumenta za 
Kosovo v okviru IPA II.

96. (c) 
Komisija se strinja, da bi lahko bili kazalniki, ki spremljajo 
splošne cilje in namene projekta, oblikovani drugače, da bi 
bili natančnejši. Običajno so bili specifični in merljivi cilji 
oblikovani na ravni dejavnosti.
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99.
Kljub neenotnemu stališču glede statusa Kosova se Svet 
v sklepih iz decembra 2011 in februarja/marca 2012 skli-
cuje na tržni sporazum, dostop do programov EU, članstvo 
EBRD, l iberalizacijo vizumskega režima in študijo iz ve-
dljivosti za stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Delo 
poteka na vseh navedenih področjih,  viden pa je tudi 
napredek, kot v primeru liberalizacije vizumskega režima. 
Čeprav načrt vključuje veliko število zahtev, podobno kot 
pri načrtih za druge zahodnobalkanske države, bo dialog 
o liberalizaciji vizumskega režima deloval kot verodostojna 
spodbuda za krepitev pravne države. V okviru tega dialoga 
o vizumskem režimu bodo obravnavana tudi varnostna 
vprašanja EU.

96. (d)
Tveganja, ki jih je ugotovilo Sodišče (korupcija in politično 
vmešavanje), se nanašajo na vse operacije v vseh sektor-
jih na Kosovu. Ta tveganja niso bila zanemarjena, temveč 
veljajo za tako splošna in očitna, da niso izrecno navedena 
v strategij i  zagotovil  in projektnih spisih.  Korupcija na 
Kosovu ne predstavlja posebnega tveganja za Komisijo, saj 
je izvajanje IPA na Kosovu izključna odgovornost Komisije, 
kosovske institucije pa niso vpletene v noben javni razpis, 
javno naročilo ali črpanje sredstev. Enako velja za politično 
vmešavanje. 

Zunanji nadzorniki vsako leto ocenijo pomemben del pro-
jektnega portfelja Urada EU v okviru sistema v rezultate 
usmerjenega spremljanja (ROM). Če so prepoznana doda-
tna tveganja, se sprejmejo popravni ukrepi.

97.
V okviru dialoga o stabilizacijsko-pridružitvenem procesu 
potek a eno sektorsko (tehnično) zasedanje o  k repitvi 
pravne države. Vprašanja pravne države pa so prav tako 
vključena v dnevni red letnega plenarnega zasedanja dia-
loga o stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, na katerem 
so poudarjena ključna vprašanja na visoki politični ravni. 
Poleg strukturiranega dialoga o pravni državi Komisi ja 
uporablja tudi druge pobude, ki so pomembne za krepi-
tev pravne države, kot sta dialog o liberalizaciji vizumskega 
režima, ki prav tako poteka na ravni višjih uradnikov, in štu-
dija izvedljivosti, ter s katerimi želi spodbuditi Kosovo, da 
se osredotoči na krepitev pravne države. Pri vseh navede-
nih dialogih in pobudah poteka tesno sodelovanje z EULEX, 
ki zagotavlja prispevke ter je dejavno vključen v zasedanja 
in pobude. 

98.
EULEX nima pooblastila za uporabo instrumentov „pogo-
jevanja“ za spodbujanje krepitve pravne države na Kosovu, 
vendar pa sta prej navedena časovni načrt za liberaliza-
cijo vizumskega režima in študija izvedljivosti, h katerima 
EULEX celovito prispeva, odlični orodji za spodbujanje 
potrebnih reform.
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

102.
Kot je navedeno v reviziji, tudi v prihodnje ostajajo precej-
šnji izzivi na področju krepitve pravne države na Kosovu, 
vključno z obsežnostjo korupcije in organiziranega krimi-
nala. Temu navkljub je pomoč EU, prek IPA in EULEX, zago-
tavljala ključno podporo pri konsolidaciji institucij pravne 
države, ki so še vedno na začetku svojega razvoja. Lokalno 
lastništvo institucij se je povečalo. To je ključni dogodek pri 
njihovem prehodu iz mednarodno vodenih enot v lokalno 
odgovorne strukture, k i se lahko izboljšujejo z  lastnimi 
močmi. Medtem se je prav tako končalo preverjanje sodni-
kov in tožilcev. Južno od reke Iber/Ibar ni bilo treba upo-
rabiti mednarodnih zmogljivosti obvladovanja množic in 
izgredov, kar potrjuje povečano sposobnost kosovske poli-
cije, da odgovorno sama zagotavlja spoštovanje zakona. 

Tovrstna konsolidacija, zlasti južno od reke Iber/Ibar, je 
potekala v posebnih okoliščinah Kosova ter ob preostalih 
izzivih za vzpostavitev učinkovite in trajne pravne države 
po vsem Kosovu. Kot navaja Sodišče, sta politična volja in 
finančna zmogljivost osrednja izziva, vendar EU še naprej 
tesno sodeluje s kosovskimi organi na najvišji ravni, da bi 
se določila ustrezna prednost njihovih nalog, bolje osre-
dotočila njihova prizadevanja, povezana z EU, ter zagoto-
vili večja učinkovitost in uspešnost pri dodeljevanju virov, 
vključno s finančnimi viri. Projekti IPA zagotavljajo podporo 
krepitvi civilne družbe, prav tako pa prihaja do posvetovanj 
s skupinami civilne družbe v času priprave letnega poročila 
o napredku/študije izvedljivosti ter dialoga o stabilizacij-
sko-pridružitvenem procesu.

Ob upoštevanju nestabi lnega stanja inst ituci j  pravne 
države Kosova v času, ko je EU vzpostavila svojo prisotnost, 
so ti dosežki, četudi jih je težko statistično izmeriti, zagoto-
vili stabilnost in podporo, ki sta bistveni za njihov nadaljnji 
razvoj. 

103.
Pozitivno je, da se Sodišče zaveda izzivov, s katerimi se 
srečujeta Komisija in EU na Kosovu. Enako velja za izrecno 
priznanje Sodišča, da je doseganje rezultatov pri krepi-
tvi pravne države na Kosovu dolgotrajen proces. Sodišče 
hkrati priznava, da nestrinjanja glede statusa otežujejo 
delo Komisije in ESZD, vključno z napredkom na področju 
krepitve pravne države.

105.
Uporaba objektivnih kazalnikov in referenčnih meril v pro-
gramiranju IPA bo del sektorskega pristopa, ki ga bo treba 
uporabiti v okviru IPA II. V okviru skupnega usklajevalnega 
odbora za krepitev pravne države EULEX, Komisija/Urad 
EU in kosovski organi poleg tega uporabljajo referenčna 
merila za postopno opuščanje elementov mandata EULEX, 
da bi tako določili potrebno stopnjo sodelovanja Komisije 
v nadaljnjem delovanju in prevzemu prek IPA.

106.
Glede usklajevanja med EULEX, posebnim predstavnikom 
EU in ZDA poročilo Sodišča navaja izzive, ki so nastopili pri 
usklajevanju različnih subjektov na začetku njihovih man-
datov. Skupni ukrep EULEX je bil sprejet februarja 2008, 
posredovanja EULEX so se začela aprila, EULEX pa je začel 
v celoti delovati šele decembra 2008. Istočasno je Evrop-
ska agencija za obnovo postopoma prenehala delovati, 
Urad Evropske komisije za zvezo (zdaj Urad EU) pa je postal 
v celoti odgovoren za pomoč IPA na Kosovu. V obdobju 
takoj po razglasitvi neodvisnosti Kosova so tretje strani, 
vključno z državami članicami EU, preoblikovale in okrepile 
svojo prisotnost na Kosovu. 

Usklajevanje se trenutno krepi, zlasti med EULEX in Evrop-
sko komisijo/Uradom EU. Primer tega je skupni usklaje-
valni odbor za krepitev pravne države, v okviru katerega 
je predvidena večja pozornost pomoči in ukrepom MMA. 
Združitev funkcij  posebnega predstavnika EU in vodje 
Urada EU (pri čemer posebni predstavnik EU prav tako daje 
politične smernice EULEX) podpira ta razvoj. Komisija si bo 
tudi v prihodnje prizadevala za ustrezno posvetovanje in 
sodelovanje z ZDA glede osnutkov zakonodaje in izvajanja 
pobud, povezanih s pravnim redom.
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Priporočilo 2
Glede usklajevanja

ESZD in Komisi ja se str injata,  da se usk lajevanje lahko 
dodatno izboljša. Glede usklajevanja med Komisijo/Ura-
dom EU, EULEX, posebnim predstavnikom EU in ZDA poro-
čilo Sodišča navaja izzive, k i so nastopili pri usklajevanju 
različnih subjektov na začetku njihovih mandatov. Skupni 
ukrep EULEX je bil sprejet februarja 2008, posredovanja 
EULEX so se začela aprila, EULEX pa je začel v celoti delo-
vati šele decembra 2008. Istočasno je Evropska agencija 
za obnovo postopoma prenehala delovati, Urad Evropske 
komisije za zvezo (zdaj Urad EU) pa je postal v celoti odgo-
voren za pomoč IPA na Kosovu. V obrobju takoj po razglasi-
tvi neodvisnosti Kosova so tretje strani, vključno z državami 
članicami EU, preoblikovale in okrepile svojo prisotnost na 
Kosovu.

Usklajevanje se trenutno krepi, zlasti med EULEX in Ura-
dom EU. Primer tega je skupni usklajevalni odbor za kre-
pitev pravne države, v okviru katerega je predvidena večja 
pozornost pomoči in ukrepom MMA. Združitev funkcij 
posebnega predstavnika EU in vodje Urada EU (pri čemer 
posebni predstavnik EU prav tako daje politične smernice 
EULEX) podpira ta razvoj. Komisija si bo tudi v prihodnje 
prizadevala za ustrezno posvetovanje in sodelovanje z ZDA 
glede osnutkov zakonodaje in izvajanja pobud, povezanih 
s pravnim redom.

Tako uporaba objektivnih kazalnikov in referenčnih meril 
v programiranju IPA II kot tudi sektorski pristop bosta olaj-
šala usklajevanje z EULEX na področju programiranja.

Glede postopkov javnega naročanja

Komisija in ESZD se strinjata, da bosta ponovno ocenili 
konkretno uporabo postopkov javnega naročanja, zlasti 
kako bi lahko bili ti postopki učinkovito izvedeni za zagoto-
vitev dejanske zadovoljitve operativnih potreb misije SVOP.

108.
Pri zaposlovanju za skupino za vzpostavitev pravne države 
Urada EU si Komisija prizadeva, da bi bilo njeno operativno 
osebje mobil izirano učinkovito in uspešno, tako da se 
lahko ustrezno upoštevajo prioritete in delovne obremeni-
tve, povezane z njihovim uresničevanjem. Komisija deluje 
v okolju z naraščajočimi finančnimi ovirami: le s težavo 
lahko povečuje število zaposlenih oziroma sploh ne. Zgo-
raj navedena referenčna merila bi morala Komisiji olajšati 
dodelitev virov v skladi s cilji politike. 

109.
Komisija želi poudariti, da je že ukrepala v skladu z nekate-
rimi priporočili Sodišča. Priporočilo Sodišča glede uporabe 
dialoga o politiki se odraža v vzpostavitvi strukturiranega 
dialoga o pravni državi, ki je potekal 30. maja. Kosovo je na 
zgodnji stopnji procesa vključevanja. Čeprav niso bila pred-
videna kot instrument „pogojevanja“, Komisija uporablja 
„orodja“, kot sta dialog o vizumskem režimu in študija izve-
dljivosti, da spodbudi Kosovo k sprejetju potrebnih reform.

Priporočilo 1
Komisija in ESZD sprejemata priporočilo Sodišča in že izva-
jata ustrezne ukrepe.

Uporaba objektivnih kazalnikov in referenčnih meril v pro-
gramiranju IPA bo del sektorskega pristopa, ki ga bo treba 
uporabiti v okviru IPA II. V okviru skupnega usklajevalnega 
odbora za krepitev pravne države si EULEX, Komisija/Urad 
EU in kosovski organi poleg tega prizadevajo določiti refe-
renčna merila za postopno opuščanje elementov mandata 
EULEX, da bi tako določili potrebno stopnjo sodelovanja 
Komisije v nadaljnjem delovanju in prevzemu prek IPA.

Komisija bo upoštevala priporočilo Sodišča, naj se ci l j i 
EU na področju notranje varnosti odražajo v programira-
nju pomoči, pri pripravi skupnega strateškega okvira za 
vse države širitve in državnega strateškega dokumenta za 
Kosovo v okviru IPA II.
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Glede priporočila Komisiji , naj prevzame naloge gradnje 
zmogljivosti od EULEX, je naloga misije EU, da usmerja, 
spremlja in svetuje kosovsk im organom glede krepitve 
pravne države. EULEX ima tudi nekatere izvršne funkcije. 
Pričakuje se, da bodo ob postopnem prenehanju delova-
nja EULEX ustrezne kosovske institucije dovolj zrele, da 
prevzamejo odgovornost za upravljanje kosovskega pra-
vosodnega sistema. Komisija pa bo še naprej spremljala 
razvoj na področju krepitve pravne države na Kosovu ter 
po potrebi podpirala kosovske organe in jim pomagala, 
zlasti s predpristopno pomočjo IPA, ki se lahko prav tako 
uporablja za nadaljnjo gradnjo in konsolidacijo kosovskega 
pravosodnega sistema.

ESZD, glede izhodne strategije

Svet je kot izhodno strategijo opredelil načelo lokalnega 
lastništva in pr istop sodelovanja EULEX s  kosovsk imi 
organi. Postopno prepuščanje nalog kosovskim organom 
na podlagi prikazanega napredka izvršnih dejavnosti misije 
mora dejansko spremljati povečana pomoč Komisije. Glede 
priporočila Komisiji ,  naj prevzame naloge gradnje zmo-
gljivosti od EULEX, je naloga misije EU, da usmerja, spre-
mlja in svetuje kosovskim organom glede krepitve pravne 
države. EULEX ima tudi nekatere izvršne funkcije. Komisija 
bo še naprej spremljala razvoj na področju krepitve pravne 
države na Kosovu ter po potrebi podpirala kosovske organe 
in jim pomagala, zlasti s predpristopno pomočjo IPA, ki se 
lahko prav tako uporablja za nadaljnjo gradnjo in konsoli-
dacijo kosovskega pravosodnega sistema.

Priporočilo 3
ESZD se str inja ,  da bi  temu območju kor ist i lo nadal j -
nje sodelovanje držav članic, in si je tudi prizadevala za 
obravnavo tega vprašanja. Pred uvedbo ali pomembnej-
šim prestrukturiranjem se bo izvedla sistematična analiza 
potrebnih zmogljivosti ( force sensing)  kot orodje, k i  bo 
merilo predvideno potrebo misije po virih in razsežnost 
posredovanj. 

Priporočilo 4
Komisija in ESZD se str injata, da bi prihodnjim misijam 
SVOP koristil status pravne osebe.

Komisija je na to vprašanje opozorila v svojem nedavnem 
sporočilu Svetu o finančnem poslovodenju misij SVOP in 
posledično se o vprašanju statusa pravne osebe za misije 
SZVP zdaj razpravlja. Skupna delovna skupina Komisije/
ESZD proučuje, kako bi bilo to mogoče izvesti. 

Priporočilo 5
Komisija in ESZD sprejemata priporočilo, saj je pomembno, 
da se v okolju z naraščajočimi finančnimi in kadrovskimi 
omejitvami operativno osebje mobil izira učinkovito in 
uspešno, tako da se lahko ustrezno upoštevajo prioritete 
in delovne obremenitve, povezane z njihovim uresničeva-
njem. Zgoraj navedena referenčna merila bi morala Komi-
siji olajšati dodelitev virov v skladu s cilji politike. 

Priporočilo 6
Komisija je že izvedla priporočilo 6. To se odraža v vzposta-
vitvi strukturiranega dialoga o pravni državi, ki je potekal 
30. maja 2012. Kosovo je namreč na zgodnji stopnji pro-
cesa vključevanja. Čeprav niso bila predvidena kot instru-
ment „pogojevanja“, kot to pojmuje Sodišče, Komisija upo-
rablja „orodja“, kot sta dialog o vizumskem režimu in študija 
izvedljivosti ,  da spodbudi Kosovo k sprejetju potrebnih 
reform.
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EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

KOSOVO JE NAJVEČJI PREJEMNIK FINANČNE POMOČI EU NA PREBIVALCA NA SVETU. 

VELIK DEL TE POMOČI JE NAMENJEN KREPITVI PRAVNE DRŽAVE. V TEM POROČILU JE 

OBRAVNAVANA USPEŠNOST POMOČI, KI JO ZAGOTAVLJATA EVROPSKA KOMISIJA 

IN EULEX, KI JE NAJVEČJA MISIJA ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, KI JO JE DOSLEJ 

USTANOVILA UNIJA. SODIŠČE V POROČILU UGOTAVLJA, DA POMOČ EU KOSOVU 

ZA KREPITEV PRAVNE DRŽAVE NI BILA DOVOLJ USPEŠNA: KOSOVSKI ORGANI NE 

NAMENJAJO ZADOSTNE PREDNOSTI KREPITVI PRAVNE DRŽAVE, NESTRINJANJE 

O PRIZNANJU KOSOVA OGROŽA SPODBUDO, KI JO POMENI POTENCIALNA 

PRIDRUŽITEV EU, POMOČ EU PA JE TREBA TUDI BOLJE UPRAVLJATI. 
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