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Povzetek 
I Svet Evrope je opredelil pravno državo kot večdimenzionalni koncept, v katerem 
med drugim vsi javni organi vedno delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v 
skladu z vrednotami demokracije in temeljnih pravic ter pod nadzorom neodvisnih in 
nepristranskih sodišč. EU je sprejela to opredelitev in načelo pravne države vključila v 
člen 2 Pogodbe o Evropski uniji kot eno od skupnih vrednot držav članic. To je vodilno 
načelo njene zunanje politike. Je tudi bistven in nujen pogoj za članstvo v EU. 

II Šest držav Zahodnega Balkana zunaj EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo∗, 
Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) prejema finančna sredstva iz več virov, 
vendar je EU največja donatorka te regije. Finančna pomoč EU tem državam se 
zagotavlja predvsem v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (trenutno IPA II). 
Pravna država je eden od devetih prednostnih sektorjev instrumenta IPA II in je kot 
takšna podprta iz namenske dodelitve proračunskih sredstev, ki so v obdobju 2014–
2020 znašala 700 milijonov EUR. 

III Sodišče je revidiralo, ali je bila podpora EU pravni državi na Zahodnem Balkanu v 
obdobju 2014–2020 uspešna. V reviziji je zajelo naslednje elemente pravne države: 
pravosodje in sodstvo, boj proti korupciji in človekove pravice, in sicer dostop do 
pravnega varstva in svobodo izražanja. Zlasti je ocenilo, ali je bila podpora dobro 
zasnovana in ali so bili doseženi načrtovani rezultati. Zagotoviti želi neodvisno oceno te 
teme ob upoštevanju strategije EU za Zahodni Balkan iz februarja 2018 in sprememb iz 
leta 2020, ki so posledica nove metodologije za pristopna pogajanja. 

IV Sodišče je na splošno ugotovilo, da je ukrepanje EU sicer prispevalo k reformam 
na tehničnem in operativnem področju, kot sta izboljšanje učinkovitosti sodstva in 
razvoj zadevne zakonodaje, vendar je imelo na splošno majhen učinek na temeljne 
reforme na področju pravne države v regiji. Eden ključnih razlogov za to je premajhna 
politična volja v teh državah za izvedbo potrebnih reform. 

V Prioritete Komisije na področju pravne države si delijo druge mednarodne 
organizacije, možganski trusti in organizacije civilne družbe. Kljub temu podpora EU za 
ukrepe civilne družbe na področju pravne države znotraj teh držav ne zadostuje za 
izpolnjevanje potreb tega sektorja, učinek te podpore pa se ne spremlja temeljito. Za 
spodbujanje demokratičnih načel in potrebe po spremembah na poti do članstva v EU 

                                                      
∗ To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in 

mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. 
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je treba vzpostaviti zdravo medijsko okolje in okolje civilne družbe. Kljub temu je 
svoboda izražanja področje, na katerem je bilo v vseh šestih državah najmanj 
napredka. V nekaterih državah se javna podpora reformam, potrebnim za pristop, 
zmanjšuje. 

VI Poleg pomanjkanja politične volje in prevzemanja odgovornosti za reforme lahko 
projekti instrumenta IPA II zastanejo tudi zaradi omejenih upravnih zmogljivosti. 
Vendar Komisija ne uporablja sistematično uspešnih orodij za ublažitev tega tveganja. 
Pravila za uporabo politične pogojenosti niso jasna, instrument IPA II pa ne vsebuje 
strogih klavzul o pogojenosti, ki bi zastale reforme na področju pravne države 
neposredno povezale z omejitvijo financiranja v drugih sektorjih. 

VII Metodologija za pristopna pogajanja, ki se uporablja od leta 2020, je korak v 
pravo smer, saj lahko Komisija z združevanjem pogajalskih poglavij med pristopnimi 
pogajanji hkrati obravnava vsa področja, povezana s pravno državo. Vendar pa nova 
metodologija še ne obstaja dovolj dolgo, da bi bili rezultati vidni. 

VIII Na podlagi teh zaključkov Sodišče Komisiji in ESZD priporoča, naj: 

— okrepita mehanizem za spodbujanje reform na področju pravne države v procesu 
širitve, 

— okrepita podporo civilni družbi, ki sodeluje pri reformah na področju pravne 
države in neodvisnosti medijev, 

— okrepita uporabo pogojenosti v instrumentu IPA III, 

— okrepita poročanje o projektih in njihovo spremljanje. 
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Uvod 
01 Komisija je pravno državo označila za „temelj vsake sodobne ustavne 
demokracije”1. V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji je pravna država ena od 
temeljnih vrednot, na katerih temelji EU. Je tudi vodilno načelo za zunanje delovanje 
Unije2. Trdno je zasidrana v pristopnem procesu ter je bistven in nujen pogoj za 
članstvo v EU3. Pristopna pogajanja so osredotočena na sprejetje in izvajanje pravnega 
korpusa EU, t. i. pravnega reda EU, ki je sestavljen iz 35 zakonodajnih poglavij, v katerih 
so pravila, ki naj bi jih spoštovale vse države članice EU. 

02 Pravna država se nanaša na vrednoto EU, zapisano v členu 2 Pogodbe o Evropski 
uniji. Vključuje naslednja načela: zakonitosti, ki pomeni transparenten, odgovoren, 
demokratičen in pluralističen zakonodajni postopek; pravne varnosti; prepovedi 
samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva, vključno z 
dostopom do pravnega varstva, v okviru neodvisnih in nepristranskih sodišč, tudi kar 
zadeva temeljne pravice; delitve oblasti; nediskriminacije in enakosti pred zakonom4. 
Pravna država vključuje šest temeljnih načel5 (glej sliko 1), ki sta jih priznala Sodišče 
Evropske unije in Evropsko sodišče za človekove pravice. 

                                                      
1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru 

splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, 
COM(2018) 324 final z dne 2. maja 2018, str. 1. 

2 Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji. 

3 Glej politična merila za pristop, kot jih je opredelil Evropski svet v Københavnu leta 1993; 
člen 49 Pogodbe o Evropski uniji.  

4 Uredba (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o 
splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije. 

5 Evropska komisija, Sporočilo Komisije: Nadaljnja krepitev pravne države v Uniji, Trenutno 
stanje in možni naslednji koraki, 3. april 2019, str. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0324
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0163&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0163&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0163&from=SL
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Slika 1 – Načela pravne države 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

03 Ena od ključnih značilnosti delujoče pravne države je zmožnost nadzora nad 
močjo političnih in gospodarskih elit6. V tem kontekstu je krepitev pravne države 
neločljivo povezana tudi z bojem proti korupciji7, ki je ena od njenih največjih groženj. 
Korupcija vodi v samovoljno ravnanje in zlorabo moči ter negativno vpliva na načeli 
zakonitosti in pravne varnosti, kar ogroža zaupanje državljanov v njihove institucije. 
Pravna država je tudi eden od ključnih faktorjev za gospodarsko rast. Države 
Zahodnega Balkana imajo sicer velik gospodarski potencial, vendar slabosti na 

                                                      
6 Marko Kmezić, Rule of law and democracy in the Western Balkans: addressing the gap 

between policies and practice, Southeast European and Black Sea Studies, 2020, str. 3. 

7 Ukrepi EU proti korupciji – izmenjava mnenj, Svet EU,  12 276/19, 27.9.2019, str. 3. 

Delitev oblasti Transparentni in 
demokratični 

zakonodajni postopki

Pravna 
varnost

Uspešen sodni 
nadzor

Neodvisna in 
nepristranska 

sodišča

Enakost pred 
zakonom

ŠEST
NAČEL

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12276-2019-COR-1/sl/pdf
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področju pravne države, slabo delovanje institucij in preveliki posegi države ovirajo 
gospodarski razvoj8. 

Zahodni Balkan 

04 Gospodarska in politična kriza osemdesetih let 20. stoletja je skupaj s ponovnim 
vzponom nacionalizma v devetdesetih letih 20. stoletja povzročila razpad Jugoslavije in 
njeno razdelitev vzdolž meja njenih ustanovnih republik, ki sta običajno sledila 
oboroženim spopadom. Nastalo je pet neodvisnih držav, katerim sta se pozneje 
pridružili Črna gora (2006) in Kosovo (2008). Albanija je bila do leta 1991 popolnoma 
izolirana komunistična diktatura in je morala svojo javno upravo vzpostaviti na novo. 
Slovenija (2004) in Hrvaška (2013) sta zdaj državi članici EU. Preostalih šest držav 
Zahodnega Balkana so v preteklosti prizadeli hudi etnični, politični in gospodarski 
konflikti, vendar se vse želijo pridružiti EU in so kandidatke ali potencialne kandidatke 
za članstvo v njej (glej sliko 2). 

                                                      
8 COM(2018) 65 final z dne 6. februarja 2018, str. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d284b8de-0c15-11e8-966a-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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Slika 2 – Države kandidatke in potencialne države kandidatke za članstvo 
v EU v zahodnobalkanski regiji 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

05 Vendar pa sedanji krog širitve traja veliko dlje kot katera koli prejšnja pogajanja. 
Črna gora se na primer pogaja od leta 2012, Srbija pa od leta 2014, pri čemer sta 
začasno zaprli samo tri oziroma dve poglavji. Komisija je v svojem sporočilu9 o širitvi in 
Zahodnem Balkanu iz leta 2018 odkrito priznala, da so razmere na področju pravne 
države v regiji resne, in navedla, da obstajajo „jasni elementi ujetja države, vključno s 
povezavami z organiziranim kriminalom in korupcijo, in sicer na vseh ravneh vlade in 
upravnih organov, hkrati pa so močno prepleteni javni in zasebni interesi”. 

                                                      
9 COM(2018) 65 final z dne 6. februarja 2018, str. 6. 
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06 V več študijah je bilo ugotovljeno, da je večina vlad v regiji v zadnjem desetletju 
postala bolj avtoritarna, čeprav je formalno napredovala v smeri članstva v EU10. 
Izraženo je mnenje, da so vlade na Zahodnem Balkanu uspele združiti formalno 
zavezanost demokraciji in evropskemu povezovanju z neformalnimi avtoritarnimi 
praksami. Organizacija Freedom House v svojem letnem poročilu o stanju demokracije 
pravzaprav meni, da v vseh šestih državah Zahodnega Balkana obstaja prehodni ali 
hibridni režim11 in da je stanje demokracije v vseh razen Severne Makedonije stabilno 
ali celo upada (glej sliko 3)12. 

Slika 3 – Ocena demokracije na Zahodnem Balkanu 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov organizacije Freedom House 

                                                      
10 Florian Bieber, The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans, 2020, str. 139; 

Jelena Džankić, Soeren Keil in Marko Kmezić, The Europeanisation of the Western Balkans: 
A Failure of EU Conditionality?, 2018, str. 89; Marko Kmezič, Rule of law and democracy in 
the Western Balkans: addressing the gap between policies and practice, Southeast 
European and Black Sea Studies, 2020, str. 1 in 2. 

11 Freedom House: Democracy status. 

12 Freedom House: Change in democracy status. 
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07 Korupcija je še vedno zaskrbljujoča v vseh državah v regiji. Organizacija 
Transparency International poroča, da se s kazenskopravnimi sistemi pogosto ne uspe 
uspešno preiskovati, preganjati in sankcionirati primerov korupcije na visoki ravni. 
Obsojeni pogosto dobijo nesorazmerno nizke kazni. Vlade v regiji so sprejele več 
zakonov, v okviru katerih se podpira kronizem, njihovi učinki pa vključujejo oddajo 
privilegiranih naročil, sektorske monopole in zaposlovanje slabo usposobljenih javnih 
uslužbencev, ki bodo omogočali korupcijo13. 

08 Kljub temu so nedavne volitve v regiji pogosto pokazale nasprotovanje vladajočim 
elitam. V Črni gori je vladajoča stranka avgusta 2020 po več kot 30 letih na oblasti 
izgubila parlamentarne volitve proti široki opozicijski koaliciji. Na občinskih volitvah 
novembra 2020 v Bosni in Hercegovini so državljani prenehali podpirati kandidate treh 
glavnih etničnih strank in podprli politične obstrance. Ker kosovski volivci svojega glasu 
niso oddali uveljavljenim strankam, je bila relativna glavna zmagovalka volitev 
leta 2021 na Kosovu nekdanja opozicija14. V Albaniji so na volitvah maja 2021 ponovno 
sodelovale vse stranke, kar se je zgodilo prvič po letu 2017. Medtem ko so opazovalci 
poročali o pomislekih, da vladajoča stranka in druge javne osebnosti zlorabljajo 
državna sredstva ali funkcije15, je generalno javno tožilstvo začelo preiskave v zvezi z 
več prijavljenimi primeri. 

Podpora EU pravni državi na Zahodnem Balkanu 

09 Komisija je februarja 2018 sprejela strategijo za verodostojno širitveno 
perspektivo za okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom. V strategiji je določen 
akcijski načrt, ki je sestavljen iz šestih vodilnih pobud, ki so usmerjene v specifična 
področja skupnega interesa, vključno s pravno državo, in naj bi bile izvedene med 
letoma 2018 in 2020. 

                                                      
13 Transparency International: Captured states in the Western Balkans and Turkey. 

14 Tena Prelec in Jovana Marović, No longer voting for the devil you know? Why the Balkans’ 
collective action problem might be easier to break than we think, BiEPAG, januar 2021. 

15 Joint statement by High Representative/Vice President Josep Borrell and Commissioner for 
Neighbourhood and Enlargement Oliver Varhely on the parliamentary elections; United 
States mission to the Organisation for Security and Cooperation in Europe. 

https://www.transparency.org/en/news/captured-states-western-balkans-turkey?_sm_au_=iVVvVjFQPMHvrMtNVkFHNKt0jRsMJ
https://biepag.eu/publication/policy-brief-no-longer-voting-for-the-devil-you-know-why-the-balkans-collective-action-problem-might-be-easier-to-break-than-we-think/
https://biepag.eu/publication/policy-brief-no-longer-voting-for-the-devil-you-know-why-the-balkans-collective-action-problem-might-be-easier-to-break-than-we-think/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97291/albania-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-neighbourhood-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97291/albania-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-neighbourhood-and_en
https://osce.usmission.gov/statement-on-albanian-parliamentary-elections/
https://osce.usmission.gov/statement-on-albanian-parliamentary-elections/
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10 Leta 2020 je sprememba metodologije za pristopna pogajanja privedla do 
združevanja pogajalskih poglavij16. Tematski sklop na področju temeljnih elementov 
(pravna država, gospodarska merila in reforma javne uprave) ima osrednjo vlogo. 
Poglavja v tem sklopu se prva odprejo in zadnja zaprejo, poleg tega pa je na tem 
področju potreben zadosten napredek, preden se lahko odprejo drugi sklopi. V novi 
pristopni metodologiji je med drugim ponovno potrjena sistematična uporaba 
specifičnih misij strokovnega pregleda, razširitev svetovalnih misij za pravno državo v 
vse države in priprava podrobnih akcijskih načrtov za pravno državo. 

11 EU je usmerjena v širok spekter področij, povezanih s pravno državo (glej sliko 4). 

Slika 4 – Pravna država – področja pomoči EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

12 Pomoč temelji na dveh vrstah ukrepov, ki se med seboj prepletata: (i) političnem 
dialogu in dialogu o politikah ter (ii) finančni podpori, predvsem v okviru instrumenta 
IPA II (glej sliko 5). 

                                                      
16 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij, Okrepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za 
Zahodni Balkan, COM(2020) 57 final. 
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Slika 5 – EU in Zahodni Balkan: od političnega dialoga in dialoga o 
politikah do finančne podpore 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

13 Svet, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) in Evropska komisija 
(v nadaljnjem besedilu: Komisija) sodelujejo v političnem dialogu in dialogu o politikah 
v okviru širšega stabilizacijsko-pridružitvenega procesa EU in njene politike do 
Zahodnega Balkana, ki vključuje cilj pristopnih pogajanj in morebitnega članstva v EU. 
Komisija v večletnih strateških dokumentih določa tudi cilje in prioritete za reformo ter 
zagotavlja smernice v okviru sporočil (glej odstavke 14 do 16). 

14 Države Zahodnega Balkana prejemajo finančna sredstva iz več virov (Združene 
države Amerike, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, države članice EU), 
vendar je EU največja donatorka v regiji17. Finančna pomoč EU se zagotavlja predvsem 
v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (trenutno IPA II)18, ki podpira sprejetje in 
izvajanje reform, potrebnih za članstvo v EU. Pomoč se zagotavlja v različnih oblikah, 
vključno z nepovratnimi sredstvi, proračunsko podporo, krepitvijo zmogljivosti, tesnim 
medinstitucionalnim sodelovanjem, tehnično pomočjo in izmenjavo informacij. 

                                                      
17 How much has the EU invested already in the Western Balkans? Questions and answers: 

Economic and Investment Plan for the Western Balkans. 

18 Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014. 

Politični dialog in 
dialog o politikah

Finančna 
podpora

Evropska komisija

Evropski svet/
Svet

Določene prioritete

Stabilizacijsko-pridružitveni 
svet (po eden na državo)

Stabilizacijsko-pridružitveni 
sporazum (po eden na državo) 

Letni akcijski programi 
instrumenta IPA

Državni strateški dokumenti 
(2014–2020)

Večdržavni strateški dokumenti 
(2014–2020)

IPA II (2014–2020)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=SL
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15 Pravna država je eden od devetih prednostnih sektorjev instrumenta IPA II, ki se 
podpirajo z namenskimi proračunskimi sredstvi za vsako državo. Državam Zahodnega 
Balkana je bilo v obdobju 2014–2020 za podporo pravni državi in temeljnim pravicam 
dodeljenih približno 0,7 milijarde EUR, kar je približno 16 % celotne dvostranske 
pomoči EU tem državam (glej tabelo 1)19. 

Tabela 1 – Dodeljena dvostranska finančna sredstva instrumenta IPA II za 
pravno državo in temeljne pravice 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi revidiranih okvirnih strateških dokumentov za posamezne 
države za obdobje 2014–2020, ki so na voljo na spletišču GD za sosedstvo in širitvena pogajanja 

16 Pomembne odločitve v pristopnem procesu, tj. od dodelitve statusa kandidatke 
do odprtja in zaprtja pogajalskih poglavij, sprejme Svet soglasno. V praksi Svet za 
splošne zadeve nadzoruje proces širitve EU in pristopna pogajanja ter enkrat letno 
oceni stanje. Razprave in vse iz tega izhajajoče odločitve temeljijo na letnem sporočilu 
Komisije o širitvi in poročilih o napredku posameznih držav. 

17 Na vrhu EU-Zahodni Balkan maja 2018 v Sofiji so se EU in države članice 
dogovorile o seznamu ukrepov v podporo krepitvi pravne države in dobrega 
upravljanja na Zahodnem Balkanu, ki je znan kot Sofijska agenda prednostnih nalog: 

— okrepitev podpore reformi sodstva in prizadevanj v boju proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu, vključno s krepitvijo zmogljivosti za preprečevanje 
korupcije, 

— razširitev svetovalnih misij na področju pravne države z večjo podporo držav 
članic in EU, 

                                                      
19 EU poleg dvostranske podpore zagotavlja tudi čezmejno in večdržavno pomoč, vključno s 

horizontalnimi in regionalnimi programi na področju pravne države. Vendar ni posebnih 
dodelitev finančnih sredstev samo za pravno državo. 

Proračunska 
vrstica Država 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupno

Albanija 4 13 23 0 59 13 23 134
Bosna in Hercegovina 2 23 3 30 117
Kosovo 21 23 8 3 16 6 18 94
Severna Makedonija 20 0 15 0 1 1 20 57
Črna gora 7 21 0 0 15 0 0 42
Srbija 28 28 46 72 29 0 44 246
Zahodni Balkan skupaj 82 108 95 105 180 20 105 690

V milijonih EUR

22 02 01 01

60

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en
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— okrepitev spremljanja reform s pomočjo bolj sistematičnih misij strokovnega 
pregleda po posameznih primerih, 

— uvedba spremljanja sojenj na področju hudih oblik korupcije in organiziranega 
kriminala, 

— prizadevanja za boljše merjenje rezultatov pri reformi pravosodja, 

— podpiranje držav Zahodnega Balkana prek Evropske ustanove za demokracijo na 
področju neodvisnih in pluralističnih medijev ter civilne družbe. 
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Obseg revizije in revizijski pristop 
18 Cilj revizije Sodišča je bil oceniti, ali je bila podpora EU20 pravni državi na 
Zahodnem Balkanu uspešna. Sodišče želi zagotoviti neodvisno oceno te teme ob 
upoštevanju širitvene strategije EU iz februarja 2018 in sprememb iz leta 2020, ki so 
posledica nove metodologije razvrščanja v sklope. 

19 Da bi Sodišče lahko odgovorilo na to glavno revizijsko vprašanje, je obravnavalo 
dve podvprašanji: 

— Ali je bila podpora EU pravni državi na Zahodnem Balkanu dobro zasnovana? 

— Ali je podpora EU pravni državi na Zahodnem Balkanu prinesla pričakovane 
rezultate? 

20 Sodišče je revidiralo dejavnosti Komisije in ESZD na Zahodnem Balkanu in se za 
vsako od šestih držav Zahodnega Balkana posebej (glej sliko 2) osredotočilo na: (a) 
IPA II, ki je glavni instrument za podporo pravni državi v regiji, in (b) politični dialog EU 
in njen dialog o politikah z nacionalnimi organi. 

21 Sodišče je revizijo omejilo na zagotavljanje pomoči osrednjim državnim 
institucijam in drugim ključnim deležnikom, kot so organizacije civilne družbe, na 
naslednjih področjih: 

o pravosodje in sodstvo, vključno z neodvisnostjo in nepristranskostjo, 
odgovornostjo, strokovnostjo in usposobljenostjo, kakovostjo pravosodja in 
učinkovitostjo, 

o protikorupcijski ukrepi, preventivni in preiskovalni vidiki kazenskega pravosodja in 
boja proti organiziranemu kriminalu, 

                                                      
20 Izraz „EU” se nanaša na različne generalne direktorate Komisije (GD), delegacije EU in ESZD, 

ne pa tudi na države članice. 
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o človekove pravice – tiste, ki so neposredno povezane s pravno državo, kot sta 
pravica do poštenega sojenja in dostop do pravnega varstva, in tudi tiste s 
posledicami za pravno državo, kot je svoboda izražanja (zlasti neodvisnost 
medijev)21. 

22 Delo Sodišča je vključevalo pregled vse dokumentacije o širitvi EU, poročil o 
upravljanju, sklepov Sveta in stabilizacijsko-pridružitvenih odborov, nacionalnih 
strateških dokumentov in akcijskih načrtov. Sodišče je v programskem obdobju 2014–
2020 v šestih državah Zahodnega Balkana izvedlo podrobno analizo 20 projektov s 
področja pravne države, financiranih iz instrumenta IPA II. Ti projekti so bili usmerjeni 
predvsem v krepitev zmogljivosti sodstva ali boj proti korupciji ali organiziranemu 
kriminalu, običajno s tehnično pomočjo. Sodišče je revidiralo tudi dva gradbena 
projekta in en projekt za podporo organizacijam civilne družbe. Za popoln seznam 
projektov glej Prilogo I. 

23 Sodišče je poleg svoje analize opravilo razgovore s predstavniki Komisije, ESZD in 
vodilnimi izvajalskimi partnerji v Albaniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Razgovore je 
opravilo tudi z glavnimi državnimi institucijami, ki se ukvarjajo s pravno državo v 
Albaniji in Srbiji, ter drugimi glavnimi deležniki, kot so Svet Evrope, drugi mednarodni 
donatorji in organizacije civilne družbe (glej tudi Prilogo I). Poleg tega je Sodišču 
pomagala skupina treh zunanjih akademskih delavcev, specializiranih za pravno državo 
na Zahodnem Balkanu. 

  

                                                      
21 „[…] poskusi omejitve pluralizma in šibitve nepogrešljivih čuvajev, kot so civilna družba in 

neodvisni mediji, pa so opozorilni znaki ogroženosti pravne države”, COM(2019) 343 final, 
Krepitev pravne države v Uniji – Načrt za ukrepanje, str. 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=COM:2019:343:FIN
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Opažanja 

Prioritete EU na področju pravne države na Zahodnem Balkanu 
so jasne, vendar ključna tveganja še vedno niso zadostno 
obravnavana 

24 V tem delu je Sodišče preučilo zasnovo podpore EU pravni državi na Zahodnem 
Balkanu. Zlasti je ocenilo, ali sta Komisija in ESZD opredelili in obravnavali ključne 
prioritete na področju pravne države v regiji ter ali so te prioritete skladne s političnimi 
izjavami EU in prioritetami, ki so jih opredelile druge mednarodne organizacije, 
strokovnjaki in možganski trusti. Preučilo je, kako dobro se politični dialog in dialog o 
politikah o pravni državi odražata v okvirnih strateških dokumentih, ki jih je Komisija 
pripravila z vsako od šestih držav, in kako je ta dialog nato prešel v konkretne ukrepe. 
Ocenilo je tudi, ali je Komisija pri načrtovanju ukrepanja EU vključila konkretne ukrepe 
za ublažitev tveganj za uspešnost in učinek. 

Podpora v okviru instrumenta IPA II odraža politične prioritete EU, 
vendar je bila ključna vloga civilne družbe na področju pravne države le 
delno obravnavana 

25 Podpora EU mora biti usklajena s političnimi prioritetami, o katerih so se 
dogovorile EU in države kandidatke, ter ustrezati njihovim specifičnim potrebam. Zato 
mora Komisija svoje politične prioritete oblikovati na podlagi ocen glavnih ovir za 
izboljšanje pravne države, ki jih pripravi za posamezne države. 

26 Ocena dokumentov instrumenta IPA II o načrtovanju in izvajanju za obdobje 
2014–2020, ki jo je izvedlo Sodišče, kaže skladnost z dokumenti dialoga o politikah in 
političnem dialogu, kot so skupna stališča EU o stabilizacijsko-pridružitvenih 
sporazumih in rezultati sestankov pododborov za pravosodje, svobodo in varnost. V 
več primerih so sektorji pravne države, ki sta jih tako Svet kot Komisija opredelila v 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih in poročilih o širitvi, prispevali k 
uresničevanju specifičnih ciljev v različnih akcijskih programih instrumenta IPA in nato 
k financiranim projektom. Na sliki 6 je prikazano, kako se dve vrsti ukrepov prepletata. 
Pregled vzorca poročil mednarodnih organizacij in možganskih trustov, ki ga je opravilo 
Sodišče, je pokazal, da so bile v njih poudarjene težave, podobne tistim, ki jih je 
obravnavala Komisija. 
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Slika 6 – Albanija: skladnost med političnim dialogom in finančno 
podporo 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumentov Komisije in Sveta 

27 Komisija objavlja letna poročila o širitvi z informacijami o položaju pravne države 
v vsaki državi. V teh letnih ocenah je predstavljeno, kaj je bilo v preteklem letu 
doseženo na področjih, opredeljenih tako v dokumentih o načrtovanju instrumenta 
IPA II kot v političnih izjavah, pa tudi priporočila in smernice o prioritetah za reforme, 
kot so spremembe obstoječe ali sprejetje nove zakonodaje v skladu s standardi EU ali 
priporočili Sveta Evrope. Te ocene so koristne pri oblikovanju prihodnje podpore 
instrumenta IPA, saj so v njih poudarjene nekatere pomembne potrebe na področju 
pravne države. V poročilih, ki sicer izpolnjujejo svoj namen zagotavljanja informacij o 
procesu širitve, ni jasne povezave med napredkom (ali pomanjkanjem napredka) in 
specifičnimi ukrepi EU niti ni navedeno, kako bi EU lahko pomagala pri izvajanju 
priporočil. 

28 Organizacije civilne družbe imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju odgovornosti 
vlade in svobode izražanja. Vendar je bilo v pregledu skupnih stališč EU glede 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov in zapisnikov sestankov pododborov za 
pravosodje, svobodo in varnost, ki ga je opravilo Sodišče, ugotovljeno, da EU, razen v 
Albaniji, na teh sestankih ni sistematično obravnavala vloge, ki jo imajo organizacije 
civilne družbe. 

V poročilu o Albaniji je bilo ugotovljeno, 
da je ponovno vrednotenje vseh 
sodnikov stalno napredovalo in 

prineslo znatne rezultate ter naj se 
proces nadaljuje.

V poročilu o Albaniji je bilo ugotovljeno, da se je ponovno 
vrednotenje sodnikov izboljšalo ter naj se postopek 
nadaljuje. Mednarodna nadzorna misija je dosledno 
izvajala svojo nadzorno vlogo.

Stabilizacijsko-pridružitveni svet EU-Albanija in Pododbor za 
pravosodje, svobodo in varnost poudarjata, da so bile institucije 
za preverjanje vzpostavljene in da delujejo tako, da skupaj z 
mednarodno nadzorno misijo spodbujajo nadaljnjo 
podporo institucijam za preverjanje in mednarodnim 
nadzornim misijam.

Podpis sporazuma o dodelitvi 
nepovratnih sredstev: Mednarodne 
nadzorne misije – Podpora procesu 
začasnega ponovnega vrednotenja 
sodnikov in tožilcev v Albaniji.

Državni akcijski program instrumenta IPA za Albanijo, ki je bil 
določen kot eden od ciljev za konsolidacijo pravosodnega 
sistema za izboljšanje strokovne kakovosti sodnikov in 
tožilcev (...) Pričakovani rezultati so: (…) za specifični cilj 2:

ponovno vrednotenje sodnikov in tožilcev s podporo 
mednarodne nadzorne misije je zaključeno. 

V specifičnem akcijskem programu 
instrumenta IPA, imenovanem Konsolidacija 
pravosodnega sistema v Albaniji, je kot ena 
od glavnih dejavnosti navedena napotitev 
mednarodnih operacij spremljanja (sodniki in 
tožilci držav članic) za podporo začasnemu 
ponovnemu vrednotenju sodnikov in 
tožilcev (...).

Stabilizacijsko-pridružitveni svet EU-Albanija 
in Pododbor za pravosodje, svobodo in 

varnost poudarjata potrebo po 
prizadevanju za vrednotenje sodnikov za 

naslednja leta.

Stabilizacijsko-
pridružitveni svet 

in pododbor

IPA Pogodba Poročilo 
o širitvi

2014

2018 2017

2019
2020
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29 Komisija je v okviru Evropske ustanove za demokracijo in drugih instrumentov 
povečala svojo finančno podporo organizacijam civilne družbe (glej primer projekta v 
podporo organizacijam civilne družbe v odstavku 51). Vendar dokazi kažejo, da 
podpora EU ukrepom civilne družbe na področju pravne države ne zadostuje za 
izpolnjevanje potreb sektorja (glej odstavke 30, 31 in 70) in da večinoma temelji na 
kratkoročnih projektih. Neodvisno vrednotenje pravne države je pokazalo, da je 
pomanjkanje napredka med drugim povezano z neustrezno udeležbo ali 
marginalizacijo civilne družbe22. 

30 Pomanjkanje ustreznega upoštevanja vloge organizacij civilne družbe, in sicer 
tako v političnem dialogu kot pri finančni podpori, je kritizirala tudi organizacija 
Transparency International v svoji oceni sporočila o širitvi iz leta 201823. Izzivi v zvezi s 
svobodo izražanja so v vseh šestih državah Zahodnega Balkana še vedno posebej 
zaskrbljujoče področje (glej odstavka 66 in 67). 

31 Poleg tega Komisija za svoje poročanje ni nikoli uporabila kazalnika za spremljanje 
3 instrumenta IPA, tj. delež procesov oblikovanja politik in procesov reform, povezanih 
s pristopom, v katerih je bilo opravljeno uspešno posvetovanje s civilno družbo (v 
okviru specifičnega cilja 1, tj. politične reforme), kar je oslabilo spremljanje napredka 
na tem področju. Pri vrednotenju spremljanja instrumenta IPA II se je pravzaprav 
upoštevalo, da bi se s kazalnikom lahko zagotovile zelo koristne informacije o 
sodelovanju organizacij civilne družbe v instrumentu IPA II24. 

Komisija ne blaži sistematično ključnih tveganj za trajnostni učinek 
ukrepanja EU 

32 Glavni tveganji za učinek in trajnostnost podpore EU, zlasti če so upravne 
zmogljivosti šibke, sta politična volja in prevzemanje odgovornosti za reforme. 
Premajhna politična volja negativno vpliva na prevzemanje odgovornosti za projekte in 
zavezo, da se izložki projektov uporabijo ali nadgradijo za nadaljnji napredek pri načrtu 
reform. Šibke upravne zmogljivosti (na primer premalo uslužbencev in usposabljanja ali 

                                                      
22 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 

candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), povzetek, končno 
poročilo, 2019, str. 5. 

23 Transparency International EU, The Western Balkans: Captured states or a community of 
law? 

24 IPA II Monitoring, Reporting and Performance Framework, specifična pogodba 
2014/351 964, končno poročilo, 2016, str. 45. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
https://transparency.eu/balkan-strategy/?_sm_au_=iVV3NSwPtJvvjMnFVkFHNKt0jRsMJ
https://transparency.eu/balkan-strategy/?_sm_au_=iVV3NSwPtJvvjMnFVkFHNKt0jRsMJ
https://transparency.eu/balkan-strategy/?_sm_au_=iVV3NSwPtJvvjMnFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/26012016-ipa-ii-mrpf-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/26012016-ipa-ii-mrpf-final-report.pdf


 21 

 

neobstoj politike za zadržanje uslužbencev, zaradi česar prihaja do velike fluktuacije 
uslužbencev) skupaj z nizkimi plačami za uradnike in druge uslužbence, ki so vključeni v 
reforme, ovirajo napredek. Komisija naj bi ta tveganja odkrila in v svojo podporo 
vključila potrebne zaščitne ukrepe. 

33 Sodišče je pri pregledu dokumentov o zasnovi projektov iz vzorca ugotovilo, da so 
Komisija in njeni izvajalski partnerji ta tveganja sicer odkrili v vseh šestih državah 
Zahodnega Balkana, vendar niso sprejeli zadostnih blažilnih ukrepov (glej odstavka 35 
in 37). 

Ukrepi za obravnavanje šibkih upravnih zmogljivosti med izvajanjem projektov so 
pogosto neuspešni 

34 Cilj 18 projektov v vzorcu Sodišča je bil povečati strokovnost, odgovornost in 
učinkovitost ciljnih institucij, pri čemer je bila krepitev zmogljivosti glavna komponenta 
financiranih dejavnosti. Da bi bile te dejavnosti uspešne, morajo partnerske države 
pokazati ustrezno zavezanost, na primer z ustreznimi kadrovskimi viri, objekti, 
proračuni in orodji IT. Komisija je te predpogoje opredelila in jih vključila v pogoje 
razpisov za projekte, vendar izvajalski partnerji niso predlagali specifičnih ukrepov, s 
katerimi bi lahko dosegli skladnost s sprejetimi zavezami. 

35 Izvajalski partnerji so v predloge projektov in pogodbe vključili formulacije, kot so 
„zgodnje sodelovanje z upravo”, „zagotavljanje preglednosti pri izvajanju projektov”, 
„zagotavljanje odprte in participativne priprave osnutka”. Ker pa te formulacije 
izvajalskih partnerjev ne zavezujejo k sprejetju specifičnih ukrepov, Sodišče meni, da to 
niso uspešni blažitveni ukrepi za zmanjševanje tveganj. Ugotovilo je, da so nekatere 
delegacije EU poskušale posredovati s političnim dialogom in dialogom o politikah, da 
bi zagotovile potrebno financiranje in/ali uslužbence za reforme, ki jih financira EU. 
Toda ker sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev ne vsebujejo podrobnih 
predpogojev, z njimi ni bilo mogoče doseči vsega, kar bi se lahko doseglo. 

Instrument IPA II je odvisen od politične volje v državi za spodbujanje sprememb in 
prevzemanje odgovornosti za reforme 

36 Politična volja in prevzemanje odgovornosti imata pomembno vlogo pri uspehu 
katere koli reforme. Države Zahodnega Balkana so se načeloma zavezale k reformi na 
podlagi svojega statusa kandidatke/potencialne kandidatke za članstvo v EU. Vendar je 
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EU priznala25, da te zavezanosti pogosto ni. V sporočilu iz leta 2020 o krepitvi 
pristopnega procesa so bili na primer voditelji držav Zahodnega Balkana pozvani, naj 
bolj verodostojno izpolnjujejo svojo zavezo izvajanju potrebnih temeljnih reform na 
področju pravne države in boja proti korupciji26. Poročila za posamezne države, ki so 
del letnega širitvenega svežnja Komisije, ne vsebujejo dela, ki bi bil namenjen oceni 
prevzemanja odgovornosti za reforme in politične volje. Kljub temu je Komisija v vseh 
šestih poročilih pomanjkanje prevzemanja odgovornosti dosledno povezovala s 
pomanjkanjem smiselnega napredka. 

37 Z instrumentom IPA II se sicer lahko zagotovijo temelji za institucionalno 
spremembo, vendar pa se lahko reforme izvedejo le s politično podporo v državi. 
Sodišče je pri reviziji projektov v vzorcu ugotovilo, da je bila politična podpora za 
komponente projektov s poudarkom na tehnični pomoči, krepitvi zmogljivosti in 
institucionalni učinkovitosti močna ter da se te dejavnosti na splošno izvajajo v skladu z 
načrtom. Za komponente, ki so bile usmerjene na primer v spremembe zakonodajnega 
okvira, namenjene krepitvi neodvisnosti in odgovornosti (na primer pri projektih 14 in 
15), pa je bila politična zavezanost pogosto šibkejša. Za primere, kako politična volja 
vpliva na reforme v Srbiji, glej okvir 1. 

Okvir 1 

Srbija: Pomembne ustavne reforme so zastale kljub prispevku 
podpore EU k večji učinkovitosti sodstva 

V stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu EU-Srbija je bil pomen ustavnih 
sprememb v pravosodju poudarjen že leta 2014. Akcijski program instrumenta 
IPA II za leto 2016 z naslovom Podpora pravosodju je bil vzpostavljen za podporo 
izvajanju akcijskega načrta iz poglavja 23, in sicer z namenom vzpostavitve 
neodvisnega, odgovornega in učinkovitega sodstva, med drugim tudi z ustavno 
reformo. 

Vendar je Komisija na sestankih pododbora EU-Srbija za pravosodje, svobodo in 
varnost leta 2018 in 2019 opozorila na zamudo pri sprejemanju ustavnih 
sprememb, ki so bile kot vmesno merilo določene v akcijskem načrtu v 
poglavju 23. Predlagana ustavna reforma je bila nato preložena na čas po 
parlamentarnih volitvah junija 2020. 

                                                      
25 Sporočilo Komisije, Verodostojna širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z 

Zahodnim Balkanom, COM(2018) 65 final, str. 8, in Questions and Answers: Economic and 
Investment Plan for the Western Balkans. 

26 Questions and Answers: Economic and Investment Plan for the Western Balkans. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d284b8de-0c15-11e8-966a-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d284b8de-0c15-11e8-966a-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1819
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Ministrstvo za pravosodje je oktobra 2020 objavilo četrto različico osnutka 
sprememb ustave. Združenje državnih tožilcev Srbije in njihovih namestnikov, 
združenje sodnikov Srbije, odbor odvetnikov za človekove pravice, center za 
pravosodne raziskave in beograjski center za človekove pravice so v skupni izjavi 
navedli, da predlagane spremembe krepijo politični vpliv na sodstvo. Hkrati je Svet 
Evrope v okviru Skupine držav proti korupciji (GRECO) izrazil zaskrbljenost zaradi 
razmeroma ostrega okolja, v katerem je potekal proces posvetovanja. 

Novoimenovana vlada je decembra 2020 nadaljevala razpravo o ustavni reformi. 
Besedilo je bilo sprejeto 21. septembra 2021 na parlamentarnem odboru, Beneška 
komisija pa je oktobra 2021 zanj dala pozitivno mnenje, vključno s ključnimi 
priporočili. Priporočila je treba obravnavati, preden bodo predlogi sprememb 
sprejeti v parlamentu in se bo o njih odločalo na referendumu. 

V istem obdobju je imel projekt 12 (o učinkovitosti sodstva), ki je bil financiran 
leta 2015 in izveden med letoma 2016 in 2018, izjemne rezultate. V 2,5-letnem 
obdobju projekta so bili sodni zaostanki za skoraj milijon primerov odpravljeni, 
ukrepi za povečanje učinkovitosti pa so bili razširjeni na sodišča, ki so zajemala več 
kot 82 % srbskega prebivalstva. Komisija je v svojem poročilu za državo za 
leto 2018 potrdila prizadevanja Srbije na tem operativnem področju. 

Stroga pogojenost je prinesla rezultate, vendar se ni sistematično uporabljala 

38 Klavzule o pogojenosti pomenijo veliko prednost pri izvajanju reformnih pritiskov 
in lahko ublažijo tveganja premajhne politične volje ali upravnih zmogljivosti. 
Pogojenost pomeni, da je pogodba ali pomoč odvisna od predhodne zavezanosti 
izpolnjevanju določenih pogojev. V primeru instrumenta IPA II se je Komisija v svojih 
zaporednih širitvenih strategijah vedno znova sklicevala na „strogo pogojenost” na 
projektni ravni, pri čemer izraza ni posebej opredelila. 

39 V uredbi o instrumentu IPA II sta določeni dve vrsti pogojenosti za spodbujanje 
reform. Prva je uporaba nagrad za smotrnost, tj. mehanizma finančnih spodbud za 
upravičence, ki še posebej napredujejo pri izpolnjevanju meril za članstvo in/ali 
učinkovitem izvajanju predpristopne pomoči. Druga je uvedba dodatnih zahtev za 
postopno izplačilo pomoči. Komisija je te zahteve uporabila pri dveh od šestih držav 
Zahodnega Balkana. Na Kosovu je nadzorni odbor instrumenta IPA povezal doseganje 
reform, zlasti na področju reforme javne uprave in upravljanja javnih financ, s 
prihodnjo finančno pomočjo EU27, v Bosni in Hercegovini pa je Komisija določila 
specifične pogoje za pospešitev zastalih reform na področju odgovornosti in 

                                                      
27 Sklepi sestankov nadzornega odbora instrumenta IPA Kosovo marca 2018 in aprila 2019. 
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neodvisnosti sodstva. V primeru v okviru 2 je prikazano, kako se lahko pogojenost 
uporabi za izvajanje pritiska za reforme, toda revizijsko delo Sodišča kaže, da Komisija 
tega ne uporablja sistematično. 

Okvir 2 

Povezovanje rezultatov reform s prihodnjo finančno pomočjo – visoki 
sodni in tožilski svet Bosne in Hercegovine 

EU je v zadnjih 15 letih sodstvu v Bosni in Hercegovini namenila več kot 
60 milijonov EUR za krepitev pravne države. Približno 18,8 milijona EUR te 
finančne pomoči je bilo dodeljenih v obliki neposrednih nepovratnih sredstev 
visokemu sodnemu in tožilskemu svetu. Vendar ta po mnenju Komisije ni pokazal 
dovolj ambicioznosti pri prizadevanjih za reforme in zagotavljanju, da so ukrepi, ki 
jih financira EU, dovolj trajnostni. Poleg tega je Komisija v poročilu o širitvi za 
leto 2020 poročala, da bosanski organi in sodstvo niso sprejeli ukrepov za 
obravnavanje izvajanja ključnih prioritet na področju pravne države, ter da je 
oviranje reform sodstva, ki ga izvajajo tako politiki kot sodstvo, še vedno zelo 
razširjeno. 

Komisija je 19. januarja 2021 visoki sodni in tožilski svet obvestila, da bo: 

(a) nadaljnja podpora v okviru nepovratnih sredstev instrumenta IPA II, 
dodeljenih leta 2017, ponovno ocenjena; 

(b) podpora iz nepovratnih sredstev za leto 2019 razdeljena na dva dela, drugi 
sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev pa bo odvisen od zadovoljivega 
izvajanja prvega; 

(c) visoki sodni in tožilski svet moral kriti stroške financiranja svojega 
pravosodnega informacijskega sistema, oddelek IT pa pridobiti certifikat ISO. 

40 Nagrada za smotrnost za leto 2020 je sicer okrepila povezavo med napredkom pri 
temeljnih elementih in dodatnim financiranjem v okviru instrumenta IPA II, vendar pa 
na specifičnih področjih z veliko intenzivnostjo pomoči, kot sta infrastruktura ali razvoj 
podeželja, 
ni bilo določbe ali pogoja, v katerem bi bilo pomanjkanje napredka ali nazadovanje pri 
njegovem doseganju povezano z zmanjšanjem financiranja. Dodatne zahteve 
(glej okvir 2 in odstavek 38) so uspešnejša vrsta pogojenosti, saj lahko s takojšnjim 
zmanjšanjem pomoči sprožijo popravke za državo. Kljub temu se mehanizem dodatnih 
zahtev ne uporablja sistematično. Če država upravičenka ne spoštuje temeljnih načel 
demokracije, pravne države in človekovih pravic v okviru instrumenta IPA II – za razliko 
od prvotne sheme instrumenta IPA – možnost začasne prekinitve pomoči ni izrecno 
določena. 
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41 Evropski parlament se je v svojem stališču z dne 27. marca 2019 zavzel za strožja 
pravila o pogojenosti z izvedljivo klavzulo o začasni prekinitvi, da bi se kaznovalo 
nazadovanje na področjih demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih 
pravic28. Z uredbo o instrumentu IPA III29 se želi okrepiti pogojenost, vendar ni jasno, 
kako bo to vplivalo na zagotavljanje financiranja. 

42 Komisija je v svojem akcijskem načrtu, priloženem sporočilu iz leta 2018, 
predlagala uporabo pogojenosti med pristopnimi pogajanji, pri čemer bi se zagotovilo, 
da so doseženi konkretni rezultati na področju reforme pravosodja ter boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu, preden bi se začasno zaključile tehnične 
razprave o drugih poglavjih. Vendar države članice te možnosti v Izjavi iz Sofije niso 
upoštevale (glej odstavek 17). 

43 Pogojenost se lahko uporablja tudi na najvišji politični ravni, in sicer s klavzulo o 
splošnem ravnovesju, na podlagi katere se lahko Svet odloči, da ne bo odprl ali zaprl 
nobenega pogajalskega poglavja, če pri poglavjih 23 in 24 ni zadovoljivega napredka. 
Ta klavzula je bila omenjena na začetku medvladne konference o pristopu Črne gore 
leta 2012 in nato ponovno na medvladni konferenci o pristopu Srbije leta 2014. 
Komisija se je sklicevala na klavzulo v svojem poročilu o napredku Črne gore za 
leto 2014 in strateškem dokumentu o širitvi za obdobje 2014–2015, zaradi česar so 
črnogorski organi obravnavali ugotovljene pomanjkljivosti. 

44 Klavzula o splošnem ravnovesju je bila izrecno zajeta v sporočilu Komisije o širitvi 
iz leta 2020, v katerem je Komisija kljub temu, da je bila zelo kritična do Srbije, ocenila, 
da je splošno ravnovesje trenutno zagotovljeno. Vendar je Svet sklenil, da Srbija ni 
izpolnila pogojev za odprtje novega poglavja pristopnih pogajanj in da mora država 
doseči napredek na področjih demokracije, neodvisnosti sodstva, svobode izražanja in 
medijev30. Čeprav Svet ni sprejel uradne odločitve o uporabi klavzule o splošnem 
ravnovesju, Sodišče meni, da je ta izjava privedla do enakega zaključka. Odločitev je 
bila povod za odziv v Beogradu, pri čemer sta tako predsednik kot nova vlada za 

                                                      
28 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč 
(IPA III). 

29 Uredba (EU) 2021/1529 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III). 

30 Izjava Michaela Rotha, nemškega ministra za evropske zadeve (predsedovanje Svetu po 
načelu rotacije), z dne 9. decembra 2020, članek s spletišča Serbianmonitor. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-03-27_SL.html#sdocta5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-03-27_SL.html#sdocta5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-03-27_SL.html#sdocta5
https://www.serbianmonitor.com/en/eu-council-no-conditions-in-place-to-open-new-negotiation-chapters-with-serbia/
https://www.serbianmonitor.com/en/eu-council-no-conditions-in-place-to-open-new-negotiation-chapters-with-serbia/
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pospešitev procesa sodelovala z delegacijo EU in peterico držav31. Sodišče med revizijo 
ni našlo smernic o tem, kdaj in kako bi bilo treba uporabiti klavzulo o splošnem 
ravnovesju. 

45 Drugi primer, v katerem je Svet določil dodatne pogoje skupaj s specifičnim 
časovnim okvirom, je bil povezan z albansko prošnjo za začetek pristopnih pogajanj. 
Komisija je aprila 2018 izdala priporočilo za začetek pogajanj, ne da bi navedla dodatne 
pogoje. Vendar je Svet v svojih sklepih iz junija 2018 navedel, da so pogajanja odvisna 
od ukrepov na petih ključnih področjih, Komisijo pa pozval, naj spremlja napredek in o 
njem poroča. Čeprav je Komisija maja 2019 ugotovila, da je bil dosežen znaten 
napredek, in ponovno priporočila začetek pogajanj, je Svet odločitev o zadevi dvakrat 
odložil. Marca 2020 je končno sprejel odločitev za začetek pogovorov, vendar več kot 
leto pozneje še vedno ni dogovora o skupnem pogajalskem okviru EU. Ker pristopna 
pogajanja napredujejo počasi, obstaja tveganje, da bo pričakovana preoblikovalna moč 
pogojenosti oslabljena.  

Ukrepanje EU je prispevalo k reformam, vendar je na splošno 
malo vplivalo na napredek na področju pravne države 

46 V tem delu poročila je Sodišče ocenilo prispevek ukrepanja EU k reformam na 
področju pravne države na Zahodnem Balkanu in učinek teh reform na splošni 
napredek vsake države na področju pravne države. Preučilo je, ali je ukrepanje EU 
prispevalo k temu razvoju dogodkov in ali je verjetno, da bo ta prispevek sčasoma 
postal trajnosten. Da bi pridobilo boljši vpogled v smotrnost, trajnostnost in 
spremljanje projektov EU s strani Komisije, je ocenilo tudi izložke in izide vzorca 
19 projektov32. Za dodatne podrobnosti o vzorcu glej Prilogo I. 

                                                      
31 Peterica držav je neformalna skupina za odločanje, ki jo sestavljajo Združene države 

Amerike, Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo. 

32 Sodišče je zaradi nerelevantnosti iz analize izključilo en projekt (projekt 16), in sicer projekt 
gradnje, ki je bil odpovedan še pred začetkom del. 
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Načrtovani izložki projekta so bili večinoma doseženi, vendar so izidi 
tehnični in operativni 

47 1333 od 19 projektov, ki jih je Sodišče ocenilo, je bilo v času revizije34 zaključenih, 
preostalih šest pa jih je še potekalo. Pri desetih35 od 13 zaključenih projektov so bili 
izložki v celoti ali večinoma doseženi, kot je bilo načrtovano. Vendar je bilo v sedmih 
primerih to izvedeno s podaljšanjem pogodbe za obdobje od enega36 do desetih37 
mesecev. Med temi desetimi projekti sta zaradi kakovosti poročanja izstopala 
projekta 11 in 12, saj sta vsebovala jasne informacije o dejavnostih in rezultatih. Pri 
projektu 11 je bil za spremljanje in prikaz doseganja kazalnikov izložkov za vsako 
dejavnost uporabljen sistem semaforja. Za tri od preostalih zaključenih projektov38 je 
bil v vmesnih poročilih prikazan napredek pri doseganju ciljih vrednosti, čeprav končna 
poročila še niso bila na voljo. 

48 Najpogostejši kazalniki izložkov za projekte, ki jih je ocenilo Sodišče, so bili 
kvantitativni in povezani z izvajanjem tečajev usposabljanja in delavnic, zagotavljanjem 
strokovnjakov (za pomoč pri pripravi osnutka zakonodaje, akcijskih načrtov, strategij in 
metodoloških smernic), dokončanjem študij, pilotnimi projekti IT ali tistimi, ki niso 
povezani z IT, ter pravnim svetovanjem. 

49 Sodišče je v svojem vzorcu39 ocenilo tudi izide 13 zaključenih projektov. Ugotovilo 
je, da so bili pri petih projektih načrtovani40 izidi (glej okvir 3) doseženi in da so bili trije 
drugi projekti na dobri poti, da bodo njihovi izidi doseženi41. Preostalih projektov ni 
bilo mogoče tako oceniti, ker v času revizije ni bilo končnih poročil, poročanje o 
dosežkih pa je bilo slabo (glej okvir 4). 

                                                      
33 To so projekti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 in 20. Sodišče šteje projekt 1 kot zaključen, 

saj je bila plačana zadnja spremenljiva tranša prvotnega zneska proračunske podpore. 
Štiriletno podaljšanje proračunske podpore je bilo dogovorjeno leta 2020. 

34 Presečni datum je bil 31. januar 2021. 

35 Projekti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 17 in 18. 

36 Projekt 11. 

37 Projekt 6. 

38 Projekti 10, 11 in 20. 

39 Projekti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 in 20. 

40 Projekti 1, 4, 6, 12 in 17. 

41 Projekti 2, 18 in 20. 
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Okvir 3 

Primeri uspešnih tehničnih in operativnih izidov projektov EU v 
Bosni, Srbiji in Črni gori 

V Bosni in Hercegovini so bili doseženi izidi projekta 6 v zvezi z gradnjo in obnovo 
več stavb sodišč. Infrastrukturne izboljšave so ugodno vplivale na učinkovitost 
sodišč in sodstva kot celote, saj se je z vzpostavitvijo novih pisarniških prostorov 
omogočilo že dolgo zapoznelo imenovanje dodatnih sodnikov in uslužbencev, ki 
zaradi pomanjkanja prostorov prej ni bilo mogoče. To je prispevalo k stalnemu 
zmanjševanju sodnih zaostankov (za eno od kantonskih sodišč na primer doslej za 
20 %). 

V Srbiji je bil večinoma dosežen cilj projekta 12, tj. izboljšanje učinkovitosti sodišč 
s standardizacijo delovnih procesov in postopkov ter uvedbo novih in izboljšanih 
metodologij. Zlasti na vseh nižjih srbskih sodiščih se je zaostanek zmanjšal za 
940 649 zadev. S projektom se je na 30 partnerskih sodiščih zaostanek zmanjšal za 
skoraj 60 %, in sicer s 1 399 481 na 571 233 zadev. Projekt je bil zaradi dobrih 
rezultatov razširjen na več sodišč. 

Pri večdržavnem projektu 18, ki ga izvaja Svet Evrope, je bilo doseženih več 
kratkoročnih ciljev za izid. Projekt je na primer prispeval k izboljšanju okvira 
črnogorskega vrhovnega državnega tožilstva za izvajanje etičnih pravil in načrtov 
za zagotavljanje integritete za pregon gospodarskega kriminala, s čimer je 
institucija lahko izpolnila priporočilo skupine GRECO (ix). 

Kljub temu pozitivnemu razvoju na področju učinkovitosti se vse te države še 
naprej srečujejo z resnimi težavami v zvezi z neodvisnostjo sodstva (glej 
odstavka 60 in 61). 

 

Okvir 4 

Slabo poročanje o smotrnosti omejuje oceno izidov 

Projekt 3 je vključeval institucionalno podporo v okviru dogovora o tesnem 
medinstitucionalnem sodelovanju med albansko vlado in državami članicami EU v 
obdobju 2016–2019. Splošni cilj je bil izboljšati upravljanje z zmanjšanjem tveganj 
korupcije in podpreti državo pri izvajanju medsektorske strategije za boj proti 
korupciji. 
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V poročilu Komisije o spremljanju, usmerjenem v rezultate, iz leta 2017 je bilo 
ugotovljeno, da ustrezni kazalniki izidov, s katerimi bi bilo mogoče slediti in 
oceniti, koliko se je spremenila raven zmogljivosti pri delovanju zadevnih institucij, 
niso v celoti vzpostavljeni. Za izide in nekatere kazalnike izložkov manjkajo 
ustrezne kvantitativne in kvalitativne ciljne vrednosti. Komisija je priporočila, naj 
albanska skupina za tesno medinstitucionalno sodelovanje izboljša logični okvir 
projekta in uvede ustrezne kazalnike izidov z merljivimi ciljnimi vrednostmi. 

Skupina za tesno medinstitucionalno sodelovanje teh predlogov za izboljšanje 
logičnega okvira ni upoštevala, poročanje pa je ostalo večinoma opisno, kar je bilo 
potrjeno v poročilu o spremljanju, usmerjenem v rezultate, iz leta 2019, v katerem 
je navedeno, da priporočilo iz spremljanja, usmerjenega v rezultate, iz leta 2017 o 
tem, da je treba uvesti ustrezne kazalnike izidov, ni bilo upoštevano. 

Čeprav je bila večina dejavnosti izvedena po načrtih, Sodišče ni moglo oceniti 
njihovega učinka na doseganje ciljev projekta. 

50 Če obstaja politična volja, ima lahko podpora EU pomemben učinek. V okviru 5 je 
primer dveh projektov, financiranih iz instrumenta IPA II, pri katerih je politična volja 
vplivala na povečanje učinka podpore EU. 

Okvir 5 

V Albaniji se je z zagonom reforme okrepil učinek podpore EU 

Sprememba albanske ustave iz leta 2016 je privedla do prenove pravnega okvira in 
okvira politike o delovanju sodstva. Reforma je bila podprta z več projekti 
instrumenta IPA II: 

o v okviru projekta 2 se je podpiral in spremljal obvezen proces ponovnega 
vrednotenja (preverjanja) več kot 800 sodnikov, od ustanovitve institucij za 
preverjanje do zaključka celotnega ponovnega vrednotenja, 

o projekt 4 je prispeval k napredku na področju reforme pravosodja z 
zagotavljanjem strokovne pomoči pri pripravi osnutka nove zakonodaje (npr. 
podzakonskih aktov in postopkovnih etičnih kodeksov) v tesnem sodelovanju 
z ministrstvom za pravosodje in parlamentom ter v skladu s priporočili 
Beneške komisije Sveta Evrope in komisijami GRECO. 
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51 Sodišče je ugotovilo, da je bila svoboda izražanja najmanj pokrito področje, 
financirano v okviru instrumenta IPA II na področju pravne države. Vendar je ugotovilo 
tudi, da je bila podpora koristna v vseh primerih, v katerih je bila zagotovljena. 
Projekt 19 je uspešen primer. Projekt napreduje po pričakovanjih in bo verjetno 
dosegel načrtovane izide zaradi vse večjega števila podprtih organizacij civilne družbe, 
aktivistov, novinarjev, medijskih hiš in drugih medijskih akterjev, ki še naprej delujejo s 
podporo Evropske ustanove za demokracijo42. Vsi prejemniki nepovratnih sredstev 
poročajo, da so lahko okrepili svoje civilnodružbeno in medijsko delo (ali ohranili svoje 
delo v represivnem okolju). 

Pri spremljanju projektov se včasih niso merili izidi, poleg tega pa bo 
verjetno malo projektov trajnostnih 

52 Komisija je redno spremljala vse projekte v vzorcu Sodišča, vendar ocena 
smotrnosti ni bila vedno popolna, saj je bilo poročanje na splošno osredotočeno na 
dejavnosti in ne na rezultate. V poročilih, ki jih je preučilo Sodišče, je bilo vedno 
opisano, kaj je bilo storjeno, pri čemer so bile dejavnosti povezane s projektnimi cilji, ni 
pa bilo vedno navedeno, kaj je bilo doseženo ob zaključku projekta, zlasti v obliki 
izidov. 

53 Vzrok za nepopolno poročanje so pogosto pomanjkljivosti v zasnovi projekta in 
zlasti njegovega logičnega okvira. Kadar je logični okvir v fazi priprave dobro 
opredeljen, tako s kazalniki izložkov kot izidov, vključno z izhodiščnimi in ciljnimi 
vrednostmi, je poročanje običajno jasnejše, napredek pa je mogoče spremljati vsaj na 
ravni izložkov. Devet projektov v vzorcu43 Sodišča je imelo dobro opredeljen logični 
okvir. Pri devetih44 je bil logični okvir pomanjkljiv bodisi zaradi manjkajočih kazalnikov 
bodisi zaradi manjkajočih izhodišč in ciljnih vrednosti. Štirje projekti45 so bili naknadno 

                                                      
42 Evropska ustanova za demokracijo je neodvisna organizacija za dodeljevanje nepovratnih 

sredstev, ki so jo leta 2013 ustanovile EU in države članice kot samostojni mednarodni 
skrbniški sklad za spodbujanje demokracije v evropskem sosedstvu, na Zahodnem Balkanu, 
v Turčiji in širše. 

43 Projekti 2, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20. 

44 Projekti 1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17. 

45 Projekti 1, 5, 9, 14. 

https://www.democracyendowment.eu/en
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revidirani, s čimer se je izboljšal logični okvir. Pri obeh gradbenih projektih46 je bil 
logični okvir zaradi narave pogodbe nepotreben. 

54 Pri petih od devetih projektov, katerih izložki so bili doseženi v celoti ali večinoma 
(glej odstavek 47), se je izvajalo neodvisno spremljanje, usmerjeno v rezultate47, kar je 
poudarilo rezultate projektov ter izboljšalo izvajanje in poročanje. S poročili o 
spremljanju, usmerjenem v rezultate, ki so bila pripravljena v zgodnji fazi, so bile 
zagotovljene koristne informacije za projekte, ki niso bili na dobri poti, da bodo njihovi 
cilji doseženi, ali kadar je bilo težko oceniti napredek projekta. V enem primeru48 je 
bilo zaradi neupoštevanja priporočila iz poročila o spremljanju, usmerjenem v 
rezultate, poročanje slabo. 

55 V poročilih o spremljanju, usmerjenem v rezultate, so bile za devet projektov v 
vzorcu49 Sodišča ugotovljene težave v zvezi s trajnostnostjo projektov. Z zunanjim 
vrednotenjem pravne države iz leta 2019 se je potrdilo tudi, da je trajnostnost v več 
kontekstih težko doseči50. Nacionalni organi so prevzeli le tri projekte, s čimer bi bila 
nekoliko zagotovljena finančna vzdržnost51. Sicer je bila finančna vzdržnost odvisna 
predvsem od nadaljnjega zagotavljanja podpore EU52. Skupaj s slabim prevzemanjem 
odgovornosti za projekte (glej tudi okvir 6) so najočitnejše ovire za trajnostnost slabe 
finančne in institucionalne zmogljivosti. To je potrdil tudi nadzorni odbor instrumenta 
IPA II na sestanku leta 2019, saj je navedel, da je trajnostnost rezultatov ukrepov, ki jih 
financira EU, pogosto ogrožena, zlasti zaradi slabega vzdrževanja in pomanjkanja 
finančnih sredstev53. 

                                                      
46 Projekta 6 in 16. 

47 Projekti 3, 4, 12, 18, 19. 

48 Projekt 3. 

49 Projekti 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 18 in 19. 

50 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), povzetek, končno 
poročilo, 2019. 

51 Projekti 6, 12 in 17. 

52 Projekti 1, 2, 4, 10 in 18. 

53 Nadzorni odbor instrumenta IPA II, zapisnik 2019, str. 2. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
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Okvir 6 

Pomanjkanje prevzemanja odgovornosti za projekte ogroža 
trajnostnost 

o V primeru projekta 7 (Bosna) je bila v sklepih o vrednotenju instrumenta 
IPA II za leto 2020 in pomoči drugih donatorjev visokemu sodnemu in 
tožilskemu svetu izražena kritika glede zmogljivosti upravičenca, da prevzame 
projekt: visoki sodni in tožilski svet se po več kot petnajstih letih pomoči še 
vedno močno opira na donatorsko podporo, načrti, da bi bili trenutno 
zaposleni pri projektu vključeni v stalno organizacijsko strukturo sveta pa niso 
privedli do konkretnih in bistvenih sprememb. Hkrati pa ponavljajoči se in 
neupravičeni zahtevki za dodatna sredstva za naložbe v razvoj 
informacijskega sistema, ki jih visoki sodni in tožilski svet pošilja donatorjem, 
vzbujajo dvome o splošnih zmogljivostih te institucije za strateško 
načrtovanje in o njeni zavezanosti ciljem vsebinskih reform in popolnejši 
integraciji EU54. 

Pomanjkanje prevzemanja odgovornosti je resno ogrožalo možnosti za 
trajnostnost projekta z visokim sodnim in tožilskim svetom. Komisija je to 
vedela, zato je visoki sodni in tožilski svet pozvala, naj pripravi realističen 
načrt za premestitev uslužbencev, da bi imeli uslužbenci instrumenta IPA 
določeno gotovost glede njihove prihodnosti v instituciji. 

o Zunanje vrednotenje projekta 9 (Kosovo) se je nanašalo na probleme v zvezi z 
zmogljivostmi in na nepripravljenost, da bi se zagotovila kontinuiteta tega, 
kar je bilo doseženo med izvajanjem projekta. Tak primer so zamude pri 
ustanovitvi sklada za zaplembe, v katerega bodo vplačani zneski, prejeti z 
zaplembo sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, ki bodo nato 
prerazporejeni kazenskopravnim institucijam. Kosovska vlada je imela s tem 
projektom zagotovljena vzorec in pravni okvir za sklad. 

o V Črni gori so bile s projektom 10 okrepljene zmogljivosti sodstva in organov 
kazenskega pregona, zagotovljena pa sta bila tudi strokovno znanje in 
podpora za revizijo zakonodaje o novih neodvisnih pravosodnih organih. 
Vendar je ob koncu projekta ostalo več pomislekov glede trajnostnosti in 
pravilnega delovanja novih institucij. V končnem poročilu je navedeno, da se 
visoki sodni in tožilski svet trudi prilagoditi svojo novo vlogo in izvajati svoje 
pristojnosti neodvisno od vrhovnega sodišča in vrhovnega tožilstva. Sodstvo 
ni bilo naklonjeno obnovitvi visokih vodstvenih položajev v sodnem svetu, 
dokler ni bila zagotovljena finančna neodvisnost institucij. 

                                                      
54 Vrednotenje pomoči instrumenta IPA in drugih donatorjev (nepovratna sredstva) visokemu 

sodnemu in tožilskemu svetu za leto 2020 – povzetek, str. 13. 
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56 Poročanje o izkušnjah, pridobljenih ob zaključku projekta, lahko pripomore k 
opredelitvi ovir za trajnostnost rezultatov. Letni akcijski programi vsebujejo odstavek o 
pridobljenih izkušnjah, ki so pogosto povezane s prejšnjo pomočjo. Tudi projekti v 
vzorcu Sodišča so vsebovali del, v katerem je opisano, kako temeljijo na prejšnjih 
projektih instrumenta IPA. Vendar v tem uvodnem odstavku ni analize tega, kaj je 
delovalo in kaj ni, pa tudi ni ustreznih priporočil. Sodišče je pri samo petih55 od 
13 zaključenih projektov, ki jih je revidiralo, našlo podrobno poročanje o pridobljenih 
izkušnjah. Izvajalski partner za projekt 12 je na primer poudaril omejitve, ki jih imajo 
organi, ko se srečujejo z obsegom in hitrostjo zakonodajnih in regulativnih sprememb, 
ter poudaril, da bodo morali prihodnje ukrepe spremljati viri in usposabljanje, ki so 
potrebni za izvajanje reform. Pri enem projektu, ki še poteka56, obstajajo tudi načrti za 
vključitev pridobljenih izkušenj v končno poročilo. 

Kljub večletni podpori EU za reforme na Zahodnem Balkanu temeljne 
težave še vedno obstajajo 

57 Po več kot 20 letih političnih in finančnih prizadevanj na Zahodnem Balkanu tako 
Komisija kot druge mednarodne organizacije poročajo o omejenem napredku na 
področju pravne države v regiji (glej sliko 7 do slike 10). Zgoraj opisane reforme očitno 
niso zadostovale za korenite spremembe na področju pravne države, in sicer predvsem 
zaradi pomanjkanja prevzemanja lastne odgovornosti in politične volje v državi 
(glej odstavek 37). 

58 Pri vrednotenju podpore EU pravni državi iz leta 201957 je bilo ugotovljeno, da je 
podpora EU spodbudila pozitiven razvoj (kot so razvoj sektorskih strategij in akcijskih 
načrtov, krepitev institucionalnih zmogljivosti ter večja neodvisnost, odgovornost in 
dostop do pravnega varstva). Poudarjeno je bilo tudi, da je napredek kljub temu 
omejen in da je trajnostnost težko doseči. V vrednotenju je navedeno, da je to 
povezano z nizko stopnjo politične volje, odporom institucij do sprememb in 
neustrezno udeležbo ali marginalizacijo civilne družbe. 

                                                      
55 Projekti 1, 3, 9, 12 in 18. 

56 Projekt 5. 

57 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), končno poročilo, 2019. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2019-05/executive_summary.pdf
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Slika 7 – Ocena elementov pravne države, ki jo je opravila Komisija 

 
Opomba: Komisija leta 2019 ni pripravila poročila o Bosni in Hercegovini, temveč je sprejela mnenje o 
njeni prošnji za članstvo v EU. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi poročil za posamezne države za leta 2015, 2019 in 2020 

59 V naslednjih odstavkih so predstavljeni glavne stalne težave v zvezi s pravno 
državo na Zahodnem Balkanu ter majhen napredek, ki je bil dosežen s ključnimi 
reformami. 
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Delovanje sodstva 

Slika 8 – Izbrani kazalniki pravne države 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi svetovnih kazalnikov upravljanja (Skupina svetovne banke) in 
organizacije World Justice Project 
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60 Pri izvajanju nove zakonodaje, namenjene krepitvi neodvisnosti, strokovnosti in 
odgovornosti pravosodnih in tožilskih organov ter struktur v boju proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu, prihaja do zamud, predvsem zaradi pomanjkanja politične 
zavezanosti. Vladni uradniki (nekateri med njimi na visokem položaju) in poslanci v 
regiji (zlasti v Albaniji, Črni gori in Srbiji) še vedno javno in redno komentirajo tekoče 
preiskave in sodne postopke ter včasih celo posamezne sodnike in tožilce. Članki 
tabloidnih časopisov v Srbiji so usmerjeni k diskreditaciji članov sodstva58, v Albaniji pa 
je Svet Evrope kritiziral prakso širjenja govoric in napadov na javne osebnosti59, ki jih 
izvajajo tamkajšnji spletni mediji. 

61 V Srbiji so sodniki prosili za oprostitev razsojanja v zadevah, v katere so vpleteni 
lokalni politiki, pri čemer so se sklicevali na pritiske, ki jih doživljajo oni njihove 
družine60. V Črni gori nedavna reforma tožilskega sveta, nedavni sklepi sodnega sveta o 
ponovnem imenovanju sedmih predsednikov sodišč za tretji zaporedni mandat, čeprav 
je v zakonodaji določena omejitev na dva mandata,61 in nezmožnost parlamenta, da bi 
dosegel kvalificirano večino za imenovanja vidnih sodnikov, kažejo, da sta sodstvo in 
tožilstvo še vedno izpostavljena političnemu vmešavanju. V Albaniji so poskus 
vmešavanja v sodstvo, tudi s strani organov znotraj sodstva, ter notranji in zunanji 
pritisk na tožilce težave, ki še niso rešene62. 

                                                      
58 Evropska komisija, Serbia 2020 report, str. 20. 

59 Beneška komisija,  napoved mnenja o zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah, 
junij 2020. 

60 Evropska komisija, Serbia 2020 report, str. 20. 

61 Freedom House, o narodih v tranziciji, Črna gora, 2020. 

62 Evropska komisija, Albania 2020 report, str. 20. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/serbia_report_2020.pdf?_sm_au_=iVV4PnPMpF8VTfkFVkFHNKt0jRsMJ
https://www.coe.int/en/web/tirana/-/venice-commission-adopts-opinions-on-the-law-on-audio-visual-media-services-and-on-the-appointment-of-judges-to-the-constitutional-court
https://www.coe.int/en/web/tirana/-/venice-commission-adopts-opinions-on-the-law-on-audio-visual-media-services-and-on-the-appointment-of-judges-to-the-constitutional-court
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/serbia_report_2020.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2029662.html?_sm_au_=iVV3NSwPtJvvjMnFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/albania_report_2020.pdf
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Boj proti korupciji 

Slika 9 – Izbrani kazalniki korupcije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi organizacije Transparency International in svetovnih 
kazalnikov upravljanja (Skupina svetovne banke) 
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62 Komisija poroča, da so razmere v sektorjih, ki so še posebej izpostavljeni korupciji 
(tisti, ki vključujejo znatne javne odhodke ali imajo neposreden stik z javnostjo), v 
celotni regiji še vedno zelo problematične. Nedavno sprejeti srbski zakon o posebnih 
postopkih za infrastrukturne projekte, ki omogoča, da so zlasti strateško pomembni 
projekti izvzeti iz pravil o javnem naročanju, je sprožil resne pomisleke v zvezi z 
možnostjo korupcije63. Organizacija Transparency Serbia je obsodila prakso 
imenovanja vršilcev dolžnosti direktorja za upravljanje javne lastnine za obdobje šestih 
mesecev, saj vladajoči stranki omogoča, da ima te osebe pod nadzorom64. 

63 Komisija je v svojih zadnjih poročilih o napredku Črne gore65 na poti k članstvu 
ugotovila le omejen napredek v boju proti korupciji, ki je po njenem mnenju 
prevladujoča na več področjih ter ostaja problematična. V poročilih je med drugim 
navedeno, da je neki poslovnež leta 2019 objavil tajne video posnetke – ter pozneje še 
tajne zvočne posnetke in dokumente – ki prikazujejo vpletenost več javnih osebnosti iz 
ključnih državnih institucij v domnevno nezakonito financiranje strank in škandale o 
podkupovanju. 

64 V Albaniji agencija za javna naročila poroča, da se je število postopkov s pogajanji 
brez predhodne objave v zadnjih letih znatno zmanjšalo. Vendar so predstavniki 
podjetij in novinarji, s katerimi so bili opravljeni razgovori (za seznam sestankov glej 
Prilogo II), povedali, da je korupcija pri javnem naročanju vseobsegajoča, kar jasno 
kaže na ujetje države: pri postopkih pogosto ni uspešne konkurence, cene javnih 
naročil so napihnjene, javna naročila za koncesijske sporazume niso pregledna. 

65 Kazalnika korupcije organizacije Transparency International in Svetovne banke 
(glej sliko 9) potrjujeta, da ujetje države in razširjena korupcija kljub večletnim 
reformnim ukrepom EU nista bila omejena. Sodišče meni, da EU potrebuje usklajene in 
sočasne ukrepe na različnih področjih, povezanih s pravno državo, da bi imela 
pomemben učinek66. Z odločitvijo o združevanju pogajalskih poglavij iz leta 2020 
(vzporedna ocena poglavij 23 – Sodstvo in temeljne pravice, 24 – Pravica, svoboda in 
varnost, 5 – Javno naročanje, 18 – Statistika in 32 – Finančni nadzor in ekonomska 

                                                      
63 Evropska komisija, Serbia 2020 report, str. 29. 

64 Komentar predsednika organizacije Transparency Serbia po objavi poročila za leto 2020. 

65 Poročili o Črni gori za leti 2019 in 2020. 

66 Glej na primer Marko Kmezić in Florian Bieber, Protecting the rule of law in EU Member 
States and Candidate Countries, zlasti poglavje 4 z naslovom Ways forward. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/serbia_report_2020.pdf
https://www.serbianmonitor.com/en/serbia-fails-to-improve-its-corruption-perception-index/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2019-0_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2020_en
https://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2020/2020_12epa.pdf?
https://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2020/2020_12epa.pdf?
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merila, delovanje demokratičnih institucij in reforma javne uprave) bi takšen pristop67 
moral biti omogočen in je zato korak v pravo smer. Vendar pa ta sprememba velja le za 
Črno goro in Srbijo, državi, s katerima trenutno potekajo pristopna pogajanja, in jo je 
treba še uresničiti v praksi. 

Svoboda izražanja 

Slika 10 – Izbrani kazalniki svobode izražanja 

* Ta indeks ima več komponent, vendar Sodišče meni, da imajo vse konotacijo svobode izražanja.  

                                                      
67 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij, Okrepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za 
Zahodni Balkan, COM(2020) 57 final, tehnična priloga. 
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi organizacije Freedom House in svetovnega indeksa svobode 
medijev Novinarjev brez meja 

66 Po mnenju organizacije Freedom House in Novinarjev brez meja ni bilo napredka 
na področju svobode izražanja, z izjemo Severne Makedonije in Kosova. V zadnjih 
letnih poročilih Komisije o širitvi je razvidno, da Bosna in Hercegovina, Črna gora in 
Srbija od leta 2015 niso dosegle napredka (glej sliko 7). 

67 Napadi na novinarje po vsej regiji so resen razlog za zaskrbljenost68. Novinarji in 
medijske hiše so še naprej tarče ustrahovanja, groženj v družbenim medijih in fizičnih 
napadov, preiskave in pregoni pa so počasni. Medijsko prizorišče je še vedno zelo 
polarizirano, samoregulativni mehanizmi pa so še vedno šibki. Vse večji obseg 
dezinformacij po vsej regiji, ki jih pogosto širijo mediji, ki jih podpira država69, dodatno 
polarizira družbo, zlasti med volilnimi kampanjami. 

68 Celo v Albaniji, ki je dosegla največji napredek na področju neodvisnosti sodstva, 
so motnje v sistemu zaradi obsega in počasnega preverjanja vplivale na javno podporo 
reformam sodstva, saj je prihajalo do vse večjih sodnih zaostankov, in bi lahko ogrozile 
njihovo dojemanje legitimnosti. Delež Albancev, ki menijo, da bodo reforme imele 

                                                      
68 Human Rights Watch, Attacks on journalists still a problem in the Western Balkans. 

69 Euractiv, In Serbia, fake news is spread by state-backed media, 4. maj 2021. 
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pozitiven učinek, se je zmanjšal z 71 % leta 2016 na 53 % leta 2019. Delež tistih, ki 
menijo, da se reforme ustrezno izvajajo, pa se je v istem obdobju zmanjšal s 46 % na 
32 %70. Albanska javnost svoje informacije dobi predvsem iz tradicionalnih medijskih 
virov71, za katere se šteje, da imajo pri tem lastne interese, zato lahko zmanjšajo ali 
poudarijo korupcijske škandale, odvisno od njihove politične ali poslovne pripadnosti. 
Tudi to bi lahko ogrozilo dojemanje legitimnosti reform. 

69 Organizacije civilne družbe, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore, so opozorile 
na potrebo po strateškem komuniciranju, da se opredelijo pozitivni učinki reform, in 
pojasnile, da bodo motnje začasne, medtem ko bo prestrukturiranje institucij prineslo 
trajne koristi. Uspešno sporočanje ciljev EU javnosti zahteva stalno sodelovanje in 
usklajevanje med vladami in civilno družbo.  

70 EU je podprla razvoj okvira formalnega sodelovanja med vlado in civilno družbo, 
ki je trenutno vzpostavljen v vseh državah Zahodnega Balkana. Vendar civilna družba 
trenutno nima dovolj velike vloge pri oblikovanju politik in odločanju. Z izjemo Severne 
Makedonije in nekoliko tudi Črne gore, za kateri delegacija EU poroča o nedavnih 
izboljšavah okolja, v katerem deluje civilna družba, so organizacije civilne družbe v 
regiji še vedno brez vpliva. Tiste, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore v Albaniji in 
Srbiji, so potrdile, da je posvetovanje ad hoc in da se priporočila civilne družbe v 
končnih različicah dokumentov pogosto ne upoštevajo. Te organizacije želijo okrepiti 
sodelovanje z delegacijami EU, neodvisno medijsko skupnostjo in preiskovalnimi 
novinarji, da bi med drugim spremljale izvajanje reform in njihov vpliv na razvoj 
korupcije ter da bi opozorile javnost in vlade v regiji. 

  

                                                      
70 IDM, javnomnenjska raziskava za leto 2019 z naslovom Trust in Governance. 

71 Prav tam. 

https://idmalbania.org/trust-in-governance/
https://idmalbania.org/trust-in-governance/
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Zaključki in priporočila 
71 Glavni zaključek te revizije uspešnosti podpore EU pravni državi na Zahodnem 
Balkanu je, da je ukrepanje EU prispevalo k reformam na tehničnih področjih, kot sta 
učinkovitost sodstva in razvoj zadevne zakonodaje, vendar je imelo zaradi nezadostne 
politične volje omejen splošni učinek na napredek pri izvajanju temeljnih reform na 
področju pravne države v regiji. 

72 Komisija in druge mednarodne organizacije kljub nekaterim nedavnim pozitivnim 
razvojem dogodkov zlasti v Albaniji in Severni Makedoniji poročajo o omejenem 
napredku na področju pravne države. Na področjih, kot so neodvisnost sodstva, 
koncentracija moči, politično vmešavanje in korupcija, so še vedno prisotne temeljne 
težave, zaradi česar so potrebna dodatna prizadevanja za spodbujanje reform na teh 
področjih (glej odstavke 57 in 58 ter 68). 

Priporočilo 1 – Okrepiti mehanizem za spodbujanje reform na 
področju pravne države v procesu širitve 

Komisija naj okrepi svoj pristop k spodbujanju in podpiranju temeljnih reform v 
procesu širitve. Zlasti naj se osredotoči na določanje strateških ciljnih vrednosti za 
vsako državo širitve, in sicer z določitvijo končnih kazalnikov učinkov na temeljnih 
področjih pravne države, kot so neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, boj proti 
korupciji in ujetje države, skupaj z mejniki za spremljanje napredka pri doseganju teh 
ciljnih vrednosti. 

Časovni okvir: december 2022. 

73 Sodišče je ugotovilo, da se je Komisija s pristopom, da se najprej obravnavajo 
temeljni elementi, in z združevanjem pogajalskih poglavij od leta 2020 bolj osredotočila 
na pravno državo na Zahodnem Balkanu, politične prioritete EU na področju pravne 
države pa je na splošno pretvorila v specifične ukrepe v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA) (glej odstavke 25 do 27). 

74 Druge mednarodne organizacije, možganski trusti in organizacije civilne družbe so 
za pravno državo opredelili ista prednostna področja kot Komisija. Vendar je Sodišče 
ugotovilo, da podpora EU za ukrepe civilne družbe na področju pravne države ne 
zadostuje za izpolnjevanje potreb tega sektorja, učinek te podpore pa se ne spremlja 
temeljito. Komisija je na primer opustila kazalnik instrumenta IPA II za spremljanje 
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udeležbe civilne družbe v procesu reforme in zato ne poroča o napredku na tem 
področju (glej odstavke 28 do 31). 

75 Okolje, ki je spodbudno za medije in civilno družbo, lahko pripomore k objavljanju 
in pojasnitvi ciljev in rezultatov ukrepov EU, pojasnitvi poti do članstva v EU in 
spodbujanju demokratičnih načel EU. Sodišče je ugotovilo, da je svoboda izražanja 
področje, na katerem je bilo v vseh šestih državah doseženo najmanj napredka. 
V nekaterih državah se zmanjšuje javna podpora reformam, potrebnim za pristop 
(glej odstavke 68 do 70). 

Priporočilo 2 – Okrepiti podporo civilni družbi, ki sodeluje pri 
reformah na področju pravne države in neodvisnosti medijev 

Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje naj okrepita svojo podporo 
neodvisnim organizacijam civilne družbe in neodvisnim novinarjem. Zlasti naj: 

(a) prednostno obravnavata podporo neodvisnim medijem in organizacijam civilne 
družbe, dejavnim na področju pravne države, in sicer tako, da sredstva iz 
instrumenta IPA III namenita organizacijam civilne družbe v okviru ukrepov pravne 
države; 

(b) zagotovita dolgoročno finančno podporo organizacijam civilne družbe in 
neodvisnim medijskim organizacijam na način, ki ne temelji izključno na 
financiranju projektov; 

(c) pomagata civilni družbi in neodvisnim medijskim organizacijam, da bodo lahko 
razvile prilagojena orodja za spremljanje razvoja korupcije; 

(d) spremljata prispevek organizacij civilne družbe k reformam na področju pravne 
države s pomočjo specifičnih kazalnikov. 

Časovni okvir: december 2022. 

76 Čeprav je Komisija priznala, da sta upravne zmogljivosti in politična volja ključni 
področji tveganja pri izvajanju projektov instrumenta IPA, Sodišče ni odkrilo specifičnih 
ukrepov za zmanjšanje teh tveganj. Zlasti se ključna tveganja ne uporabljajo za 
ustvarjanje predpogojev za financiranje ali izvajanje projektov, zato niso koristna pri 
oblikovanju konkretnih blažitvenih ukrepov. Delegacije EU tudi redko izkoristijo 
možnost začasne ukinitve finančne podpore instrumenta IPA, če reforme ne 
napredujejo zadovoljivo. V instrumentu IPA II ni primerno strogih klavzul o pogojenosti, 
na podlagi katerih bi zastale reforme na področju pravne države imele neposredne 
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posledice na financiranje drugih sektorjev. Z zakonodajnim predlogom Komisije za 
uredbo instrumenta IPA III se bo uporaba pogojenosti okrepila. Vendar v osnutku ni 
bilo jasno navedeno, kako bo pogojenost vplivala na zagotavljanje financiranja (glej 
odstavke 34 in 35 ter 38 do 41). 

77 Sodišče je ugotovilo tudi, da je Svet z vsako uporabo politične pogojenosti v obliki 
klavzule o splošnem ravnovesju partnerske države spodbudil k napredku pri njihovih 
načrtih reform. Med Komisijo in Svetom so se pojavile razlike glede tega, koliko je neka 
partnerska država izpolnila to klavzulo. Sodišče meni, da takšno stanje ogroža 
spodbujevalne učinke pogojenosti (glej odstavke 41 do 45). 

Priporočilo 3 – Okrepiti uporabo pogojenosti v okviru 
instrumenta IPA III 

Komisija naj izplačilo finančnih sredstev instrumenta IPA III na področjih, ki niso pravna 
država (na primer razvoj podeželja in infrastruktura), poveže z napredkom na področju 
pravne države. 

Časovni okvir: december 2022. 

78 Pojem pravne države zajema več medsebojno povezanih medsektorskih področij. 
Metodologija širitve za leto 2020 je korak v pravo smer, saj vključuje združevanje 
pogajalskih poglavij, kar Komisiji omogoča, da med pristopnimi pogajanji hkrati 
obravnava vsa področja, povezana s pravno državo. Vendar nova metodologija še ne 
obstaja dovolj dolgo, da bi bili rezultati vidni, in velja samo za pogajalske države. 
Medsektorska narava pravne države pomeni, da lahko splošne pomanjkljivosti v zvezi s 
pravno državo negativno vplivajo na ukrepe EU, ki so financirani v drugih sektorjih 
instrumenta IPA (glej odstavek 65). 

79 Pri večini zaključenih projektov so bili doseženi načrtovani izložki, pri približno 
polovici pa so bili doseženi načrtovani izidi. Pri projektih, ki se še izvajajo, je zaradi 
podaljšanja projektov še prezgodaj za oceno ali pa napredka ni mogoče meriti, ker ni 
informacij o smotrnosti ali pa niso dovolj kakovostne. Spremljanje, usmerjeno v 
rezultate, je, ko je bilo uporabljeno, pripomoglo k temu, da so bili rezultati projektov 
poudarjeni in da se je njihovo izvajanje izboljšalo. Sodišče je na splošno ugotovilo, da je 
pomoč instrumenta IPA prispevala k izboljšanju učinkovitosti sodstva ter bila ključna za 
izvajanje zakonodajnega okvira in spodbujanje proaktivnega pristopa v boju proti 
korupciji (glej odstavke 47 do 51). 
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80 Glavne ovire za trajnostnost projektov so slabe finančne in institucionalne 
zmogljivosti ter pomanjkanje politične volje. Nacionalni organi prevzamejo malo 
projektov instrumenta IPA, zato po koncu podpore EU morda ne bodo finančno 
vzdržni. Poleg tega je zaradi skromnega napredka na področju pravne države v zadnjih 
20 letih ogrožena splošna trajnostnost podpore EU, saj se pri tem porajajo vprašanja o 
verodostojnosti pristopnega procesa. Poročanje o pridobljenih izkušnjah lahko 
pripomore k opredelitvi težav v zvezi s smotrnostjo in ovir za trajnostnost rezultatov, 
vendar običajno ni del zasnove projektov (glej odstavke 52 do 56). 

Priporočilo 4 – Okrepiti poročanje o projektih in njihovo 
spremljanje 

Komisija naj: 

(a) oblikuje zanesljive logične okvire za vse zadevne projekte, ki so financirani iz 
instrumenta IPA, med drugim z jasno opredeljenimi kazalniki izložkov in izidov z 
uporabo izhodiščnih in ciljnih vrednosti; 

(b) poveča uporabo misij spremljanja, usmerjenega v rezultate, za projekte v sektorju 
pravne države, financiranih v okviru instrumenta IPA III; 

(c) v vsa končna poročila o projektih vključi del o pridobljenih izkušnjah z 
ugotovitvami in priporočili, da se izboljša trajnostnost rezultatov prihodnjih 
projektov. 

Časovni okvir: december 2022. 
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To poročilo je sprejel senat III, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča 
Bettina Jakobsen, v Luxembourgu na zasedanju 9. novembra 2021. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 predsednik 
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Prilogi 
Priloga I – Revidirani projekti – izložki in izidi 

   N. r. Na pravi poti 
(stanje januarja 2021) 

  Projekt se izvaja/ni končnega poročila  Ne  Da 
   Ni merljivih kazalnikov  

Št. Država Naslov projekta Izložki doseženi Izidi doseženi 

1 Albanija Sector reform contract for the fight against corruption in Albania   

2 Albanija International Monitoring Operation. Support to the process of temporary re-evaluation of Judges and Prosecutors in Albania   

3 Albanija Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies   

4 Albanija EURALIUS IV - Consolidation of the Justice System in Albania   

5 Bosna in Hercegovina EU4Justice - Support to the Fight against Organised Crime and Corruption in Bosnia and Herzegovina   

6 Bosna in Hercegovina Construction. reconstruction of Municipal, Cantonal Court and Prosecutors Office in Tuzla   

7 Bosna in Hercegovina Building an Effective and Citizen-friendly Judiciary   

8 Kosovo Strengthening Efficiency, Accountability and Transparency of the Judicial and Prosecutorial System in Kosovo   

9 Kosovo Further support to Kosovo Institutions in their fight against organized crime, corruption and CVE   

10 Črna gora EU Support to the Rule of Law II (EUROL II)   

11 Severna Makedonija Support to Justice Sector Reform   

12 Srbija Judicial Efficiency   

13 Srbija Prevention and fight against corruption   

14 Srbija Strengthening Capacities of the Ministry of Justice in line with the Requirements of the EU Accession Negotiation Process   

15 Srbija EU for Serbia - Support to the High Judicial Council   

16 Srbija Reconstruction of Judicial Academy Building in Belgrade   

17 Srbija Strengthening Capacities of Internal Control in the Fight against Corruption within the Ministry of Interior   

18 Več držav European Union, Council of Europe Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey   

19 Več držav Support to independent media and civil society in the Western Balkans and Turkey   

20 Več držav Countering Serious Crime in the Western Balkans   

Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Priloga II – Seznam deležnikov, s katerimi so bili opravljeni 
razgovori (prek videokonference) 

Videokonferenca 

GD NEAR 

 

ESZD 

 

ALBANIJA 

Delegacija EU: dialog o politikah in politične perspektive 

Delegacija EU: projekti iz vzorca 

Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj (USAID) 

Urad za razvoj, izobraževanje in pomoč prekomorskim tožilstvom (OPDAT) 

Svet Evrope 

Zveza gospodarskih zbornic 

Balkanska mreža za raziskovalno novinarstvo (BIRN) 

Inštitut za demokracijo in mediacijo (IDM) 

Albanski nacionalni center za usposabljanje in tehnično pomoč (ANTTARC) 

Partnerji Albanija 

Agencija za podporo civilni družbi (AMSHC) 

Sodniška šola 

Ministrstvo za pravosodje 

Visoki sodni svet 

Nemška trgovinska zbornica 

Italijanska trgovinska zbornica 

Projektna skupina za boj proti korupciji 

Urad specializiranega tožilca 

Visoki inšpektorat za prijavo in revizijo premoženja in navzkrižja interesov (HIDAACI) 



49 

 

Videokonferenca 

BOSNA in HERCEGOVINA 

Delegacija EU: projekti iz vzorca 

 

SRBIJA 

Delegacija EU: dialog o politikah in politične perspektive 

Delegacija EU: projekti iz vzorca 

Ministrstvo za evropsko povezovanje/nacionalni koordinator instrumenta IPA 

Svetovalec predsednika vlade za medije 

Svet Evrope 

Srbska trgovinska zbornica 

Nemška trgovinska zbornica 

Balkanska mreža za raziskovalno novinarstvo 

Center za raziskave, transparentnost in odgovornost 

Nacionalna konvencija o Evropski uniji (NKEU) 

Ministrstvo za pravosodje – Sektor za evropsko integracijo in mednarodne projekte 

Agencija za preprečevanje korupcije 

Ministrstvo za pravosodje – Pomočnik ministra za pravosodje 

Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj (USAID) 

Državno tožilstvo republike 

Sekretariat visokega sodnega sveta 

Pravosodna akademija 

Nekdanji urad za sodelovanje s civilno družbo 

Tožilec za boj proti korupciji 

Ministrstvo za notranje zadeve – služba za notranjo revizijo, oddelek za boj proti korupciji 
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Glosar in kratice 
ESZD: Evropska služba za zunanje delovanje 

GRECO: skupina držav proti korupciji, organ Sveta Evrope, ki spremlja, ali države članice 
izpolnjujejo protikorupcijske standarde organizacije. 

IPA: instrument za predpristopno pomoč, orodje EU za krepitev tehničnih in upravnih 
zmogljivosti v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah. 

Izid: takojšnja ali dolgoročnejša, načrtovana ali nenačrtovana sprememba, ki jo prinese 
projekt, kot so koristi, ki izhajajo iz bolje usposobljene delovne sile. 

Izložek: kar se proizvede ali doseže v okviru projekta, kot sta izveden tečaj usposabljanja ali 
izgradnja ceste. 

Logični okvir: orodje za podrobno načrtovanje, v katerem je zajeto izvajanje, upravljanje, 
spremljanje in vrednotenje projekta. 

Spremljanje, usmerjeno v rezultate: pregled izložkov in izidov tekočih projektov, ki ga 
opravijo neodvisni strokovnjaki, glede na merila, kot so ustreznost, učinkovitost, uspešnost, 
učinek in trajnostnost. 

Stabilizacijsko-pridružitveni proces: politika EU o državah Zahodnega Balkana, katere cilj je 
izvajanje reform z namenom, da bi te v prihodnosti postale države članice. 

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum: sporazum, ki ga EU sklene z vsako od držav 
Zahodnega Balkana posebej v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. 
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Odgovori Komisije in ESZD 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=60343 

 

 

 

 

Časovnica 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=60343 

 

  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=60343
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=60343
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Revizijska ekipa 
V posebnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih revizij politik in programov 
EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Sodišče izbira in 
načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva 
tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj 
ter politični in javni interes. 

To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat III – zunanji ukrepi, varnost in pravica –, 
ki mu predseduje članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen. Revizijo je 
vodil član Sodišča Juhan Parts, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta 
Ken Marti Vaher, ataše v njegovem kabinetu Margus Kurm, vodilni upravni uslužbenec 
Alejandro Ballester Gallardo, vodja naloge Theodoros Orfanos ter revizorki 
Naiara Zabala Eguiraun in Flavia Di Marco. Jezikovno podporo je zagotovil Thomas Everett. 
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Pravna država je ena od skupnih vrednot držav članic EU, ki je tudi 
zapisana v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. Je tudi bistven in 
nujen pogoj za članstvo v EU. Sodišče je revidiralo, ali je bila 
podpora EU pravni državi v šestih državah Zahodnega Balkana, ki 
si prizadevajo za pristop k EU, uspešna. Na splošno je ugotovilo, 
da je ukrepanje EU sicer prispevalo k reformam na tehničnem in 
operativnem področju, kot sta izboljšanje učinkovitosti sodstva in 
razvoj zadevne zakonodaje, vendar je imelo na splošno majhen 
učinek na temeljne reforme na področju pravne države v regiji. 
Komisiji priporoča, naj okrepi mehanizem za spodbujanje reform 
na področju pravne države, podporo organizacijam civilne družbe 
in neodvisnim medijskim organizacijam, uporabo pogojenosti ter 
poročanje o projektih in njihovo spremljanje. 

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 
287(4) PDEU. 
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