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Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei: sprijinul UE pentru aducerea de 
îmbunătățiri la nivelul administrației publice a înregistrat progrese 
limitate până în prezent, potrivit Curții de Conturi Europene 

După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, finanțarea din partea UE, 
furnizată sub formă de sprijin de preaderare pentru a ajuta fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei să își consolideze capacitatea administrativă, a avut un impact insuficient, într-o 
anumită măsură din cauza lipsei unei susțineri active din partea autorităților naționale. Potrivit 
Curții, proiectele finanțate de UE au fost, în general, implementate conform planificării, dar 
este totuși necesar ca ele să fie mai bine direcționate și ca prioritățile să fie mai bine 
ierarhizate. Raportul mai concluzionează că, în domenii-cheie cum ar fi lupta împotriva 
corupției și achizițiile publice, autoritățile naționale ar trebui să valorifice mai bine rezultatele 
pozitive obținute cu ajutorul fondurilor UE. 

Între 2007 și 2013, UE a alocat 615 milioane de euro în cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA) pentru a ajuta fosta Republică iugoslavă a Macedoniei să se pregătească pentru 
aderarea la UE. Țara a primit, de asemenea, sprijin financiar suplimentar în cadrul unor programe 
regionale care acopereau și alte țări cu perspective de aderare la UE. Sprijinul acordat de UE pentru 
realizarea de reforme în țară continuă în cadrul IPA II, cu o alocare de 664 de milioane de euro pentru 
perioada 2014-2020. 

Curtea a examinat proiecte având ca obiectiv consolidarea administrației naționale, care au fost 
derulate în trei sectoare de bază: reforma administrației publice (11 % din asistența totală), 
transporturi (18 %) și mediu (16 %). Deși consolidarea capacității administrative a țării a fost stabilită 
ca reprezentând o prioritate, Curtea a constatat că s-au înregistrat progrese relativ limitate în 
domeniile auditate. 

În sectorul transporturilor și în cel al mediului, puține dintre proiectele auditate au acoperit nevoi 
esențiale în materie de consolidare a capacităților, necesare în vederea alinierii legislației naționale la 
legislația UE. Investițiile în infrastructură nu au fost însoțite de suficiente activități pentru a promova 
cu succes metoda „învățării prin practică”. 

Multe dintre proiectele auditate nu se încadrau în mod suficient într-o abordare coerentă, armonizată 
și coordonată sau nu erau continuate în mod corespunzător. O altă provocare cu care se confruntă 
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Comisia este aceea de a găsi o modalitate de reducere a intervalului de minim patru ani necesar în 
prezent pentru a obține rezultate odată ce au fost identificate nevoile de asistență. 

Comisia a descentralizat la nivelul administrației naționale gestionarea a 76 % din fondurile IPA și 
a sprijinit structurile responsabile de gestionarea acestor fonduri, ceea ce a îmbunătățit, într-o 
oarecare măsură, capacitatea autorităților naționale de a gestiona fonduri acordate de UE. Cu toate 
acestea, Comisia ar putea să facă mai mult pentru a promova bunele practici încetățenite în anumite 
părți ale administrației naționale. 

Mecanismele de dialog politic erau adecvate pentru susținerea reformei. Totuși, marja de manevră de 
care dispunea Comisia pentru încurajarea reformei în domenii sensibile a fost redusă considerabil în 
lipsa cadrului prevăzut de negocierile de aderare. 

„Sprijinul acordat de UE pentru consolidarea capacității administrative în fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei trebuie prioritizat în mod corect și trebuie să se bazeze pe un angajament național solid 
pentru a avea impactul scontat”, a declarat domnul Hans Gustaf Wessberg, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest raport. 

Curtea recomandă Comisiei: 

• să își concentreze asistența pentru consolidarea capacității administrative asupra unor 
priorități clasificate în funcție de importanța lor, care să țină cont de deficiențele semnificative – 
precum cele identificate în raport – existente în domenii-cheie; 

• să își intensifice eforturile de consolidare a capacității administrative atunci când 
investește în sectorul transporturilor și în cel al mediului; 

• să exploateze mai bine instrumentele din cadrul politicilor pentru a consolida 
angajamentul luat de autoritățile naționale în ceea ce privește procesul de reformă; 

• să direcționeze mai bine proiectele prin aplicarea lor într-o ordine relevantă și prin 
integrarea lor într-o abordare coerentă, orientată spre îndeplinirea obiectivelor reformei; 

• să încurajeze autoritățile naționale să extindă exemplele de bune practici introduse în 
cadrul gestiunii descentralizate a fondurilor UE; 

• să profite de contextul actual propice reformei pentru a obține un angajament în vederea 
consolidării capacității administrative. 

Note către editori 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei este candidată pentru aderarea la UE din 2005. În fiecare an, începând 
din 2009, Comisia a raportat că această țară întrunește criteriile politice obligatorii pentru trecerea la 
următoarea etapă a procesului de aderare. Consiliul a fost de acord cu faptul că țara întrunește criteriile politice, 
însă nu a luat o decizie cu privire la un cadru pentru deschiderea negocierilor. În noiembrie 2015, Comisia 
a afirmat că este pregătită să își extindă recomandarea de a deschide negocierile de aderare cu țara. 
Deschiderea negocierilor a fost însă condiționată de rezolvarea crizei politice în care se afla țara la acel moment, 
precum și de implementarea unui număr de priorități urgente în materie de reformă. 
 
Raportul special nr. 11/2016, intitulat „Consolidarea capacității administrative în fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei: s-au înregistrat progrese limitate într-un context dificil”, este disponibil în 23 de limbi oficiale. Un alt 
raport, cu privire la Muntenegru, este planificat pentru a fi publicat în toamna acestui an. 
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Un interviu video în limba engleză (la calitate de difuzare) cu domnul Hans Gustaf Wessberg, membru al Cur ții de 
Conturi Europene, cu privire la mesajele-cheie ale raportului este disponibil pe canalul YouTube al Curții 
(EUauditorECA), la adresa următoare: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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