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Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: met EU-steun ter 
verbetering van openbaar bestuur is tot dusverre beperkte vooruitgang 
geboekt, aldus controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer heeft EU-financiering die werd 
verstrekt in de vorm van pretoetredingssteun om de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië te helpen haar bestuurlijke capaciteit te versterken, onvoldoende impact gehad, 
hetgeen deels te wijten is aan een gebrek aan actieve ondersteuning van de nationale 
autoriteiten. Door de EU gefinancierde projecten werden in het algemeen wel volgens planning 
gerealiseerd, maar moeten nog steeds beter gericht en geprioriteerd worden, aldus de 
controleurs. Ook wordt in het verslag geconcludeerd dat op essentiële terreinen, zoals 
corruptiebestrijding en openbare aanbestedingen, de nationale autoriteiten beter gebruik 
moeten maken van de voordelen die de EU-middelen opleveren. 

In de periode 2007-2013 wees de EU 615 miljoen euro toe in het kader van het Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) om de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te helpen haar 
toetreding tot de EU voor te bereiden. Het land ontving aanvullende financiële steun in het kader van 
regionale programma’s die ook aan andere toetredingslanden werd verstrekt. De EU-steun voor de 
hervorming in het land loopt door in het kader van IPA II met een toewijzing van 664 miljoen euro van 
2014 tot 2020. 

De controleurs hebben projecten onderzocht die gericht zijn op het versterken van het nationaal 
bestuur in drie belangrijke sectoren: hervorming van het openbaar bestuur (11 % van de totale steun), 
vervoer (18 %) en milieu (16 %). Hoewel de opbouw van de bestuurlijke capaciteit van het land een 
prioriteit werd, constateerden de controleurs dat er op de gecontroleerde terreinen betrekkelijk 
beperkte vooruitgang was geboekt.  

In de vervoers- en milieusector waren weinig gecontroleerde projecten gericht op essentiële 
behoeften op het gebied van capaciteitsopbouw met het oog op de afstemming van de nationale 
wetgeving op het EU-recht. Investeringen in infrastructuur gingen niet gepaard met voldoende 
activiteiten om het “al doende leren” met succes te stimuleren. 

Veel van de gecontroleerde projecten pasten niet goed genoeg in een coherente, samenhangende en 
gecoördineerde aanpak of er werd geen adequate follow-up aan gegeven. Ook is het voor de 
Commissie een uitdaging, te bepalen hoe de duur van vier jaar kan worden teruggebracht die zij 
momenteel minimaal nodig heeft om resultaten te verwezenlijken nadat de behoeften aan steun zijn 
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vastgesteld.  

De Commissie decentraliseerde het beheer van 76 % van de IPA-middelen naar de nationale overheid 
en ondersteunde de structuren voor het beheer van deze middelen. Tot op zekere hoogte heeft dit de 
nationale capaciteit om EU-middelen te beheren, verbeterd. De Commissie zou echter meer kunnen 
doen aan het bevorderen van goede praktijken die zijn vastgesteld bij andere geledingen van de 
nationale overheid. 

De mechanismen voor de politieke dialoog waren geschikt om de hervormingen te ondersteunen. De 
mogelijkheden van de Commissie om hervormingen aan te moedigen op gevoelige gebieden werden 
echter drastisch beperkt door het ontbreken van het kader dat toetredingsonderhandelingen zouden 
hebben geboden. 

“EU-steun ter ondersteuning van de bestuurlijke capaciteit in de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië moet behoorlijk geprioriteerd worden en gebaseerd zijn op een serieuze inzet van het land, 
wil die steun de beoogde impact hebben”, aldus Hans Gustaf Wessberg, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.  

De controleurs bevelen aan dat de Commissie het volgende doet: 

• haar bijstand voor de versterking van de bestuurlijke capaciteit richten op gerangschikte 
prioriteiten waarbij rekening wordt gehouden met aanzienlijke tekortkomingen op belangrijke 
gebieden, zoals die welke werden vastgesteld in het verslag; 

• meer inspanningen leveren ter versterking van de bestuurlijke capaciteit bij het 
investeren in de vervoers- en milieusector; 

• beter gebruikmaken van beleidsinstrumenten om de inzet van de nationale autoriteiten 
voor het hervormingsproces te versterken; 

• projecten beter richten door ze te rangschikken in opeenvolgende stappen als onderdeel 
van een coherente benadering om doelstellingen in verband met de hervorming te bereiken; 

• de nationale autoriteiten aanmoedigen om voorbeelden van goede praktijken die zijn 
ontwikkeld bij het gedecentraliseerd beheer van EU-middelen, uit te breiden;  

• deze gelegenheid tot hervormingen aangrijpen om de inzet voor de versterking van de 
bestuurlijke capaciteit veilig te stellen. 

Noot voor de redactie 

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is sinds 2005 kandidaat voor het EU-lidmaatschap. Sinds 
2009 heeft de Commissie elk jaar gerapporteerd dat het land voldoet aan de verplichte politieke criteria om over 
te gaan tot de volgende fase in het toetredingsproces. De Raad heeft ermee ingestemd dat het land voldoet aan 
de politieke criteria, maar heeft nog geen besluit genomen over een kader waarbinnen er onderhandelingen 
kunnen worden geopend. In november 2015 verklaarde de Commissie dat zij bereid was haar aanbeveling om 
toetredingsonderhandelingen met het land te openen, te handhaven. Hieraan was echter de voorwaarde 
verbonden dat er een oplossing zou worden gevonden voor de huidige politieke crisis in het land en dat er een 
aantal dringende hervormingsprioriteiten zou worden uitgevoerd.  

Speciaal verslag nr. 11/2016 - “Versterking van de bestuurlijke capaciteit in de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië: beperkte vooruitgang in een moeilijke context” is beschikbaar in 23 EU-talen. Volgens de 
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planning zou dit najaar nog een verslag, betreffende Montenegro, moeten worden gepubliceerd. 
Er is een video-interview in het Engels (in uitzendkwaliteit) over de kernboodschap van het verslag met ERK-lid 
Gustaf Wessberg beschikbaar op ons YouTube-kanaal (EUauditorECA) via de volgende link: 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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