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Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: ES parama, skirta 
viešajam administravimui pagerinti, iki šiol buvo užtikrinta nedidelė 
pažanga, teigia auditoriai 

Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES finansavimas, kuris buvo suteiktas 
kaip pasirengimo narystei parama siekiant padėti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai sustiprinti administracinius gebėjimus, turėjo nepakankamą poveikį dėl to, kad 
nacionalinės valdžios institucijos nepakankamai aktyviai šį tikslą parėmė. Nors ES finansuojami 
projektai buvo iš esmės įgyvendinti taip, kaip buvo planuota, jie vis dar turi būti tikslingesni ir 
tinkamiau suskirstyti pagal prioritetus, – teigia auditoriai. Ataskaitoje taip pat daroma išvada, 
kad svarbiausiose srityse (pavyzdžiui, kovos su korupcija ir viešųjų pirkimų) nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų geriau pasinaudoti ES lėšomis sukurta nauda. 

ES, siekdama padėti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai pasirengti įstoti į ES, 2007–
2013 m. laikotarpiu pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) skyrė 615 milijonų eurų. 
Šalis pagal regionines programas gaudavo papildomą finansinę paramą, kuri taip pat būdavo teikiama 
ir kitoms plėtros šalims. Šalies reformoms teikta ES parama ir toliau teikiama pagal PNPP II 2014–
2020 m. joms skiriant 664 milijonus eurų lėšų. 

Auditoriai patikrino projektus, kuriais buvo siekiama sustiprinti nacionalinį administravimą trijose 
pagrindiniuose sektoriuose – viešojo administravimo reformos (11 % visų skirtų lėšų), transporto 
(18 %) ir aplinkos (16 %). Nors šalies administracinių gebėjimų stiprinimas buvo įvardytas kaip 
prioritetas, auditoriai nustatė, kad audituotose srityse buvo padaryta gana nedidelė pažanga.  

Transporto ir aplinkos sektoriuose tik nedaugeliu tikrintų projektų buvo tenkinami pagrindiniai 
gebėjimų stiprinimo poreikiai siekiant nacionalinius teisės aktus suderinti su ES acquis. Investicijos į 
infrastruktūrą nebuvo paremtos pakankama veikla siekiant sėkmingai skatinti „patirtinį mokymąsi“. 

Įgyvendinant daugumą tikrintų projektų buvo nepakankamai laikomasi nuoseklaus, darnaus ir 
koordinuoto požiūrio arba jų atžvilgiu nebuvo imtasi tinkamų tolesnių veiksmų. Kitas iššūkis, su kuriuo 
susidūrė Komisija – kai tik bus įvardyti pagalbos poreikiai, nustatyti, kaip sumažinti minimalų ketverių 
metų laikotarpį, kuris šiuo metu yra būtinas, norint pateikti rezultatus.  

Komisija decentralizavo 76 % nacionaliniam administravimui skiriamų PNPP lėšų valdymą ir parėmė 
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šių lėšų valdymui reikalingas struktūras. Tam tikru mastu tai pagerino nacionalinius gebėjimus valdyti 
ES lėšas. Tačiau Komisija galėjo labiau skatinti kitose nacionalinės administracijos dalyse nustatytą 
gerąją praktiką. 

Politinio dialogo mechanizmai buvo tinkamai parengti reformai paremti. Tačiau Komisijos svertams, 
kurių tikslas – paskatinti reformą jautriose srityse, didelės neigiamos įtakos turėjo tai, kad nebuvo 
tokios sistemos, kokia taikoma per stojimo derybas. 

„ES paramai, skirtai administracinių gebėjimų stiprinimui Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje 
Makedonijoje, turi būti skirtas tinkamas prioritetas; ji turi būti pagrįsta tvirtu nacionaliniu 
įsipareigojimu, kad galėtų turėti planuotą poveikį“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito 
Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg.  

Auditoriai rekomenduoja Komisijai: 

• teikiant paramą daugiausia dėmesio skirti administracinių gebėjimų stiprinimui pagal 
svarbos tvarka išdėstytus prioritetus, nustatytus atsižvelgiant į reikšmingus trūkumus 
svarbiausiose šioje ataskaitoje nustatytose srityse; 

• investuojant į transporto ir aplinkos sektorius intensyvinti administracinių gebėjimų 
stiprinimo pastangas; 

• labiau išnaudoti politines priemones, kad būtų sustiprintas nacionalinės valdžios 
institucijų įsipareigojimas vykdyti reformas;  

• geriau orientuoti projektus užtikrinant, kad jie būtų nuoseklūs ir pagrįsti išsamiu požiūriu 
siekiant pasiekti reformos tikslus; 

• skatinti nacionalines valdžios institucijas skleisti gerosios praktikos, plėtotos vykdant 
decentralizuotą ES lėšų valdymą, pavyzdžius;  

• pasinaudoti dabartine galimybe vykdyti reformas siekiant užtikrinti įsipareigojimą stiprinti 
administracinius gebėjimus. 

Pastabos leidėjams: 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija kandidate tapti ES valstybe nare yra nuo 2005 m. Nuo 2009 m. 
Komisija savo ataskaitose kasmet nurodydavo, kad šalis atitinka privalomus politinius kriterijus, leidžiančius 
pradėti kitą stojimo į ES proceso etapą. Taryba pritarė, kad šalis atitinka politinius kriterijus, tačiau 
neapsisprendė dėl sistemos, pagal kurią turėtų būti pradėtos derybos. 2015 m. lapkričio mėn. Komisija pareiškė, 
kad ji yra pasirengusi ir toliau taikyti savo rekomendaciją su šalimi pradėti stojimo derybas Tačiau taip buvo 
nuspręsta su sąlyga, kad šalis privalo išspręsti šiuo metu joje susidariusią politinę krizę ir įgyvendinti keletą 
neatidėliotinų su reformomis susijusių prioritetinių tikslų.  

Specialioji ataskaita Nr. 11/2016 „Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos administracinių gebėjimų 
stiprinimas: sudėtingomis aplinkybėmis padaryta nedidelė pažanga“ paskelbta 23 ES kalbomis. Kitą ataskaitą apie 
Juodkalniją ketinama paskelbti šių metų rudenį. 
Videointerviu anglų kalba (transliuoti tinkamos kokybės) su Audito Rūmų nariu Hans Gustaf Wessberg, skirtu 
pagrindiniams šios ataskaitos teiginiams, galite pažiūrėti per mūsų „YouTube“ kanalą (EUauditorECA) šiuo 
adresu: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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