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Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 
δημόσιας διοίκησης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας χάρη στη στήριξη της ΕΕ είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη, 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της ΕΕ προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο της προενταξιακής στήριξης, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της χώρας, 
ήταν περιορισμένος, εν μέρει λόγω της έλλειψης ενεργής στήριξης από πλευράς των εθνικών 
αρχών. Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι, αν και, κατά γενικό κανόνα, τα χρηματοδοτηθέντα από την 
ΕΕ έργα παρήγαγαν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, είναι αναγκαία η βελτίωση της 
στόχευσης και της κατά προτεραιότητα ιεράρχησής τους. Η έκθεση καταλήγει επίσης στο 
συμπέρασμα ότι σε καίριους τομείς, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι δημόσιες 
συμβάσεις, οι εθνικές αρχές θα έπρεπε να αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη που 
παράγονται με τους πόρους της ΕΕ. 

Κατά την περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε 615 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) προκειμένου να βοηθήσει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας να προετοιμαστεί για την προσχώρηση στην ΕΕ. Η χώρα έλαβε επίσης 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων που κάλυπταν και άλλες χώρες 
της διεύρυνσης. Η στήριξη της ΕΕ για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα συνεχίζεται 
στο πλαίσιο του ΜΠΒ II, με κονδύλια ύψους 664 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν έργα τα οποία αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της εθνικής διοίκησης σε τρεις 
καίριους τομείς: μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (11 % της συνολικής βοήθειας), μεταφορές 
(18 %) και περιβάλλον (16 %). Μολονότι η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας της χώρας είχε 
αναχθεί σε προτεραιότητα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιτευχθείσα πρόοδος στους ελεγχθέντες 
τομείς ήταν σχετικά περιορισμένη.  

Στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, ελάχιστα μόνον από τα ελεγχθέντα έργα 
ανταποκρίθηκαν στις βασικές ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ. Οι επενδύσεις σε υποδομές δεν συνοδεύονταν από επαρκείς 
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δραστηριότητες για την επιτυχή προαγωγή της «μάθησης στην πράξη». 

Πολλά από τα ελεγχθέντα έργα δεν εντάσσονταν πάντοτε επαρκώς σε μια συνεκτική, συνεπή και 
συντονισμένη προσέγγιση ή δεν τους δόθηκε η κατάλληλη συνέχεια. Η Επιτροπή είναι επίσης 
αντιμέτωπη με την πρόκληση της αναζήτησης τρόπων μείωσης του χρόνου που απαιτείται (τέσσερα 
και πλέον έτη) μεταξύ της διαπίστωσης της ανάγκης για βοήθεια και της επίτευξης των 
αποτελεσμάτων των έργων.  

Η Επιτροπή αποκέντρωσε τη διαχείριση ποσοστού 76 % των κεφαλαίων του ΜΠΒ προς την εθνική 
διοίκηση και στήριξε την ανάπτυξη των αναγκαίων για τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων δομών. 
Αυτό βελτίωσε σε ορισμένο βαθμό τις εθνικές ικανότητες διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Ωστόσο, 
η Επιτροπή θα μπορούσε να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διάδοση ορθών πρακτικών που 
αναπτύχθηκαν σε άλλα τμήματα της δημόσιας διοίκησης. 

Οι μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου ήταν οι ενδεδειγμένοι για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. 
Ωστόσο, η έλλειψη του πλαισίου που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στέρησε σε 
μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή έναν μοχλό πίεσης για την ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων σε 
ευαίσθητους τομείς. 

«Προκειμένου η στήριξη της ΕΕ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιτύχει τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, πρέπει να 
βασίζεται σε ορθή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και σε ισχυρή δέσμευση σε εθνικό επίπεδο», 
δήλωσε ο κ. Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος 
για την έκθεση.  

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

• να επικεντρώσει τη βοήθεια που παρέχει για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε 
ιεραρχημένες προτεραιότητες που εστιάζουν σε σημαντικές αδυναμίες σε βασικούς τομείς, 
όπως αυτοί που προσδιορίζονται στην έκθεση, 

• να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο 
των επενδύσεων στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, 

• να αξιοποιήσει καλύτερα τα μέσα πολιτικής προκειμένου να ενισχυθεί η δέσμευση των 
εθνικών αρχών στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, 

• να βελτιώσει τη στόχευση των έργων ορίζοντας την αλληλουχία τους στο πλαίσιο μιας 
συνεκτικής προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, 

• να ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να διαδώσουν τα παραδείγματα ορθών πρακτικών που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ,  

• να αξιοποιήσει την τρέχουσα ευκαιρία για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων 
προκειμένου να εξασφαλίσει δέσμευση για ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα από το 2005. 
Η Επιτροπή, κάθε χρόνο από το 2009, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι η χώρα πληροί τα υποχρεωτικά 
πολιτικά κριτήρια προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ. Το 
Συμβούλιο έχει συμφωνήσει ότι η χώρα πληροί τα πολιτικά κριτήρια αλλά δεν έχει λάβει απόφαση επί ενός 
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πλαισίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Τον Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένη 
να επεκτείνει τη σύστασή της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα. Ωστόσο, έθεσε ως 
προϋπόθεση την επίλυση της πολιτικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και την υλοποίηση ορισμένων επειγουσών 
μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας.  
 
Η ειδική έκθεση αριθ. 11/2016 με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας: περιορισμένη πρόοδος σε δυσχερές περιβάλλον» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες 
της ΕΕ. Το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους προγραμματίζεται να δημοσιευθεί ειδική έκθεση για το 
Μαυροβούνιο. 
Στο κανάλι μας στο YouTube (EUauditorsECA) θα βρείτε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στα αγγλικά (σε 
ποιότητα αναμετάδοσης) του Μέλους του ΕΕΣ κ. Hans Gustaf Wessberg σχετικά με τα βασικά μηνύματα της 
έκθεσης: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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