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Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: kontrollikoja audiitorite sõnul 
on ELi toetus avaliku halduse parandamiseks siiani saavutanud vaid 
piiratud edu 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei olnud ühinemiseelse abina endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile eraldatud ELi toetus riigi haldussuutlikkuse parandamiseks piisavalt 
mõjus, mida osaliselt põhjustas riigi ametiasutuste aktiivse toe puudumine. Audiitorite sõnul 
viidi ELi rahastatud projektid üldiselt ellu kavakohaselt, kuid need peaksid olema paremini 
suunatud ja prioriseeritud. Aruandes järeldatakse, et peamistes valdkondades, nagu võitlus 
korruptsiooniga ja riigihanked, peaksid riigi ametiasutused ELi vahendite pakutavaid eeliseid 
paremini ära kasutama. 

Perioodil 2007–2013 eraldas EL ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA I) kaudu endisele 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigile 615 miljonit eurot ühinemise ettevalmistamiseks. Sarnaselt 
teistele laienemisprotsessis osalevatele riikidele sai riik lisaks toetust piirkondlikest programmidest. 
ELi toetus riigi reformide läbiviimiseks jätkub IPA II kaudu, millest eraldati perioodiks 2014–2020 
664 miljonit eurot. 

Kontrollikoda auditeeris riigi halduse tugevdamisele suunatud projekte kolmes peamises valdkonnas: 
avaliku halduse reform (11 % kogu eraldisest), transport (18 %) ja keskkond (16 %). Vaatamata sellele, 
et riigi haldussuutlikkuse tugevdamine oli prioriteet, leidsid audiitorid, et auditeeritud valdkondades 
oli tehtud suhteliselt vähe edusamme.  

Transpordi- ja keskkonnasektorites olid vaid vähesed auditeeritud projektid suunatud suutlikkuse 
arendamisele, et saavutada vastavus ELi õigustikuga. Taristuinvesteeringutega ei kaasnenud piisavalt 
tegevusi, mis oleksid edendanud tegevuse käigus õppimist. 

Paljud auditeeritud projektid ei moodustanud osa terviklikust, ühtlustatud ja koordineeritud 
lähenemisviisist või ei tehtud nende üle piisavat järelkontrolli. Komisjonil tuleb lahendada küsimus, 
kuidas vähendada toetusvajaduse kindlakstegemisest tulemuste saavutamiseni kuluvat aega, mis 
praegu on minimaalselt neli aastat.  

Komisjon detsentraliseeris 76 % ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu eraldatud toetusest 
riigihaldusele ning toetas asjaomaste vahendite haldusstruktuure. See on teatud määral parandanud 
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riigi ametiasutuste suutlikkust hallata ELi vahendeid. Komisjon saaks aga veelgi enam edendada 
olemasoleva hea tava kasutamist ka muudes haldusvaldkondades. 

Poliitilise dialoogi mehhanismid sobisid hästi riigi reformi toetamiseks. Komisjoni mõjuvõimu reformi 
edendamisel (eelkõige tundlikes valdkondades) vähendas aga märgatavalt ühinemisläbirääkimiste 
loodud raamistiku puudumine. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Hans Gustaf Wessbergi sõnul „peab endise Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigi haldussuutlikkuse parandamiseks eraldatav toetus olema asjakohaselt 
prioriseeritud ning põhinema riigipoolsel pühendumisel, et saavutada kavandatud mõju.“  

Audiitorid soovitavad komisjonil: 

• suunata oma abi haldussuutlikkuse parandamiseks tähtsuse järjekorda seatud 
prioriteetidele, mis võtavad arvesse põhivaldkondade peamisi puudusi, nagu need, mis aruandes 
välja toodud; 

• transpordi- ja keskkonnasektoritesse investeerimisel tugevdada jõupingutusi 
haldussuutlikkuse parandamiseks; 

• poliitikavahendeid paremini ära kasutada, et tugevdada riigi ametiasutuste pühendumist 
reformiprotsessile; 

• projekte paremini suunata, pannes need järjekorda, nii et need moodustaksid osa 
terviklikust lähenemisviisist reformieesmärkide saavutamisel; 

• julgustada riigi ametiasutusi kasutama ELi vahendite detsentraliseeritud halduse head 
tava ka muudes haldusvaldkondades;  

• kasutada ära reformi pakutavat võimalust tagada pühendumine haldussuutlikkuse 
parandamisele. 

Toimetajatele 

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on olnud ELi liikmekandidaat alates 2005. aastast. Komisjon on alates 
2009. aastast igal aastal teatanud, et riik vastab ühinemisprotsessi järgmisesse etappi siirdumiseks vajalikele 
poliitilistele kriteeriumidele. Nõukogu on nõus, et riik vastab poliitilistele kriteeriumidele, kuid ei ole veel 
otsustanud, millist raamistikku kasutada läbirääkimiste käivitamiseks. Novembris 2015 teatas komisjon, et on 
valmis lisama oma soovitusse riigiga ühinemisläbirääkimiste käivitamise. Komisjon seadis siiski tingimuseks riigi 
praeguse poliitilise kriisi lahendamise ning mitmete pakiliste reformiprioriteetide elluviimise.  

Eriaruanne nr 11/2016 „Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi haldussuutlikkuse parandamine: piiratud 
edusammud keerulistes tingimustes“ on kättesaadav ELi 23 keeles. Selle aasta sügisel on kavas avaldada aruanne 
Montenegro kohta. 
Aruande põhisõnumeid tutvustav ingliskeelne ringhäälingu kvaliteediga videointervjuu kontrollikoja liikme Hans 
Gustaf Wessbergiga on avaldatud kontrollikoja YouTube’i kanalil (EUauditorECA): https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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