
PL 

 

 
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik Tel.: +352 4398-47063 Tel. kom.: +352 691553063 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 27 czerwca 2016 r. 

 
 

Była jugosłowiańska republika Macedonii – zdaniem unijnych 
kontrolerów wsparcie unijne przyniosło jak dotąd jedynie ograniczone 
postępy we wzmacnianiu administracji publicznej 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, unijne 
wsparcie przedakcesyjne w postaci pomocy finansowej na rzecz byłej jugosłowiańskiej republiki 
Macedonii miało niewystarczające oddziaływanie na wzmacnianie zdolności administracyjnych 
kraju, częściowo z powodu braku aktywnego poparcia ze strony organów krajowych. 
Kontrolerzy UE stwierdzili, że w przypadku projektów finansowanych przez UE zasadniczo 
osiągnięto zaplanowane produkty, powinny one jednak zostać lepiej ukierunkowane, 
a kolejność priorytetów – lepiej ustalona. Ze sprawozdania wynika też, że w głównych 
obszarach, takich jak walka z korupcją i zamówienia publiczne, organy krajowe powinny były 
lepiej wykorzystać możliwości płynące z zastosowania środków UE. 

W latach 2007-2013 UE przyznała na rzecz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 615 mln euro ze 
środków Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w celu wsparcia kraju w przygotowaniach do 
akcesji. Kraj otrzymał też dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programów regionalnych, 
z których korzystały także inne kraje objęte procesem rozszerzenia. UE nadal zapewnia byłej 
jugosłowiańskiej republice Macedonii wsparcie na rzecz reform w ramach IPA II. Przydział środków na 
lata 2014-2020 wynosi 664 mln euro. 

Trybunał przeprowadził kontrolę projektów mających na celu wzmocnienie administracji krajowej 
w trzech głównych sektorach: reformy administracji publicznej (11% wszystkich przyznanych 
środków), transportu (18%) i środowiska (16%). Rozwijanie zdolności administracyjnych w byłej 
jugosłowiańskiej republice Macedonii było wprawdzie traktowane priorytetowo, kontrolerzy 
stwierdzili jednak, że w skontrolowanych obszarach dokonano stosunkowo ograniczonych postępów.  

W sektorach transportu i środowiska przedmiotem niewielu spośród skontrolowanych projektów było 
zaspokojenie głównych potrzeb w zakresie rozwijania zdolności instytucjonalnych, niezbędne w celu 
dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa UE. Inwestycje w infrastrukturę nie były 
w wystarczający sposób poparte skutecznymi działaniami na rzecz podejścia „uczenia się przez całe 
życie”. 

Wiele skontrolowanych projektów w niewystarczającym stopniu stanowiło elementy jednolitego 
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i skoordynowanego podejścia, lub nie podjęto w związku z nimi odpowiednich działań następczych. 
Innym wyzwaniem, przed jakim stoi Komisja, jest określenie, w jaki sposób skrócić czas niezbędny do 
osiągnięcia rezultatów projektów od chwili zidentyfikowania potrzeby uzyskania wsparcia, który 
obecnie wynosi co najmniej cztery lata.  

Komisja dokonała decentralizacji procesu zarządzania w odniesieniu do 76% środków IPA przyznanych 
na rzecz krajowej administracji oraz wsparła struktury służące do zarządzania tymi środkami. 
W pewnym zakresie usprawniło to zdolność kraju do zarządzania środkami unijnymi. Komisja mogła 
jednak bardziej intensywnie wspierać najlepsze praktyki zastosowane w innych obszarach 
administracji krajowej. 

Mechanizmy dialogu politycznego miały charakter sprzyjający reformom. Naciski Komisji na 
wspieranie reform w obszarach newralgicznych były jednak bardzo ograniczone ze względu na brak 
ram dotyczących negocjacji akcesyjnych. 

– Wsparcie UE na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych w byłej jugosłowiańskiej republice 
Macedonii musi zostać podporządkowane poprawnie określonym priorytetom i oparte na silnym 
krajowym zaangażowaniu w to, by wywarło ono zamierzone oddziaływanie – stwierdził Hans Gustaf 
Wessberg, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie.  

Kontrolerzy zalecają, aby Komisja: 

• ukierunkowała swoją pomoc na rzecz wzmacniania zdolności administracyjnych na 
uszeregowane priorytety, które dotyczą ważnych uchybień w głównych obszarach, takich jak te 
wskazane w sprawozdaniu; 

• dołożyła starań, by wzmocnić zdolności administracyjne w przypadku inwestowania 
w sektorach transportu i środowiska; 

• lepiej wykorzystała instrumenty polityki do wzmocnienia zaangażowania organów 
krajowych w proces reform; 

• precyzyjniej ukierunkowała projekty poprzez sekwencjonowanie ich w ramach spójnego 
podejścia służącego osiąganiu celów reform; 

• zachęcała organy krajowe do propagowania przykładów najlepszych praktyk 
wypracowanych w ramach zarządzania zdecentralizowanego środkami UE;  

• skorzystała z obecnych możliwości wdrażania reform w celu zapewnienia zaangażowania 
na rzecz wzmacniania zdolności administracyjnych. 

Informacje dla redaktorów 

Była jugosłowiańska republika Macedonii jest krajem kandydującym do członkostwa w UE od 2005 r. Od 2009 r. 
Komisja corocznie odnotowuje w swoich sprawozdaniach, że kraj ten spełnia obowiązkowe kryteria polityczne 
pozwalające na przejście do następnego etapu procesu akcesyjnego. Rada zgodziła się co do tego, że spełnia on 
kryteria polityczne, lecz nie podjęła decyzji o przyjęciu ram negocjacyjnych w celu otwarcia negocjacji 
akcesyjnych. W listopadzie 2015 r. Komisja oznajmiła, że jest gotowa przedłużyć rekomendację w sprawie 
otwarcia negocjacji akcesyjnych z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Rekomendację uzależniła jednak od 
rozwiązania obecnego kryzysu politycznego w kraju oraz od wdrożenia różnych priorytetów dotyczących pilnych 
reform.  
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Sprawozdanie specjalne nr 11/2016 pt. „Wzmacnianie zdolności administracyjnych w byłej jugosłowiańskiej 
republice Macedonii – ograniczone postępy w skomplikowanej sytuacji” jest dostępne w 23 językach UE. Jesienią 
tego roku planowana jest publikacja kolejnego sprawozdania na podobny temat dotyczącego Czarnogóry. 
Aby obejrzeć nagranie wywiadu (jakość emisyjna) z członkiem Trybunału Hansem Gustafem Wessbergiem na 
temat najważniejszych punktów sprawozdania na kanale YouTube Trybunału, proszę kliknąć poniższy link: 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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