
SK 

 

 
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – hovorca  tel.: (+352) 4398 47063 mobil: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tlačový tajomník tel.: (+352) 4398 45410  mobil: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Tlačová správa 
Luxemburg 27. júna 2016 

 
 

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko: podpora EÚ na zlepšenie 
verejnej správy zatiaľ dosiahla obmedzený pokrok, konštatujú audítori 

Financovanie EÚ poskytované v rámci predvstupovej podpory na pomoc bývalej Juhoslovanskej 
republike Macedónsko posilniť jej administratívnu kapacitu malo nedostatočný dosah 
čiastočne pre nedostatok aktívnej podpory zo strany vnútroštátnych orgánov, vyplýva to 
z novej správy Európskeho dvora audítorov. Zatiaľ čo projekty financované EÚ boli spravidla 
zrealizované podľa plánu, je naďalej potrebné lepšie ich zacieľovať a lepšie stanovovať priority, 
konštatujú audítori. V správe sa tiež dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány by mali 
v kľúčových oblastiach, ako je boj proti korupcii a verejné obstarávanie, lepšie využívať výhody, 
ktoré boli vytvorené pomocou finančných prostriedkov EÚ. 

EÚ vyčlenila v rokoch 2007 až 2013 v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) 615 mil. EUR, ktoré 
mali bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko pomôcť pripraviť sa na pristúpenie do EÚ. Krajina 
získala ďalšiu finančnú podporu z regionálnych programov, ktorá sa poskytuje aj ďalším krajinám 
zapojeným do procesu rozširovania. Podpora EÚ zameraná na reformu v krajine pokračuje v rámci IPA 
II, v ktorom sú na obdobie 2014 – 2020 pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 664 mil. EUR. 

Audítori preskúmali projekty zamerané na posilnenie vnútroštátnych orgánov verejnej správy v troch 
hlavných sektoroch: reforma verejnej správy (11 % z celkovej pomoci), doprava (18 %) a životné 
prostredie (16 %). Napriek tomu, že budovanie administratívnej kapacity bolo prioritou, audítori zistili, 
že v kontrolovaných oblastiach došlo k pomerne obmedzenému pokroku.  

V sektoroch dopravy a životného prostredia bolo len niekoľko kontrolovaných projektov zameraných 
na kľúčové potreby v oblasti budovania kapacít s cieľom zabezpečiť súlad vnútroštátnych právnych 
predpisov s právnymi predpismi EÚ. Investície do infraštruktúry neboli sprevádzané dostatočným 
množstvom činností na úspešnú presadzovanie „učenia sa v praxi“.  

Mnohé kontrolované projekty dostatočne nezapadli do koherentného, súdržného a koordinovaného 
prístupu alebo sa na ne primerane nenadväzovalo. Ďalšou výzvou, pred ktorou stojí Komisia, je určiť, 
ako znížiť minimálne obdobie štyroch rokov, ktoré v súčasnosti uplynie medzi stanovením potreby 
pomoci a dosiahnutím výsledkov projektu.  

Komisia decentralizovala hospodárenie so 76 % finančných prostriedkov z nástroja IPA 
na vnútroštátne orgány verejnej správy a podporila štruktúry na ich riadenie. Do istej miery to zlepšilo 
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vnútroštátnu kapacitu riadiť fondy EÚ. Komisia však mohla urobiť viac na presadenie zavedených 
osvedčených postupov v iných častiach vnútroštátnej verejnej správy. 

Mechanizmy na vedenie politického dialógu boli dobre prispôsobené na podporu reformy. Vplyv 
Komisie pri povzbudzovaní reformy v citlivých oblastiach však bol výrazne znížený, keďže neexistuje 
rámec, ktorý by poskytovali prístupové rokovania.  

„Podpora EÚ na posilnenie administratívnej kapacity v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko 
musí byť správne nastavená z hľadiska stanovenia priorít a zakladať sa na pevnom záväzku štátu, 
aby mala zamýšľaný dosah“, uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu.  

Audítori odporúčajú Komisii: 

• sústrediť svoju pomoc určenú na posilňovanie administratívnej kapacity na stanovené 
priority, ktoré zohľadňujú významné nedostatky v kľúčových oblastiach, ako sú tie, ktoré sme 
identifikovali v správe; 

• zintenzívniť úsilie o posilnenie administratívnej kapacity pri investíciách do sektorov 
dopravy a životného prostredia; 

• lepšie využívať nástroje politiky na posilnenie záväzku vnútroštátnych orgánov k procesu 
reformy; 

• lepšie zacieliť projekty tým, že na seba budú nadväzovať ako súčasť uceleného prístupu 
k dosiahnutiu cieľov reformy; 

• podporovať vnútroštátne orgány, aby rozšírili príklady osvedčených postupov počas 
decentralizovaného hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ;  

• využiť túto príležitosť na reformu, aby sa zabezpečil záväzok posilniť administratívnu 
kapacitu. 

Poznámky pre vydavateľov 

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ od roku 2005. Komisia 
každý rok od roku 2009 oznamuje, že krajina spĺňa povinné politické kritériá na postup do ďalšej etapy 
prístupového procesu. Rada súhlasila, že krajina spĺňa politické kritériá, ale nerozhodla o rámci na otvorenie 
rokovaní. V novembri 2015 Komisia uviedla, že je pripravená rozšíriť svoje odporúčanie začať prístupové 
rokovania s krajinou, bolo to však podmienené vyriešením súčasnej politickej krízy v krajine a vykonaním 
niekoľkých naliehavých reformných priorít.  
 
Osobitná správa č. 11/2016: „Posilňovanie administratívnej kapacity v bývalej Juhoslovanskej republike 
Macedónsko: obmedzený pokrok v zložitej situácii“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ. Ďalšia správa, o Čiernej Hore, 
sa má uverejniť na jeseň tohto roka.  
Videozáznam rozhovoru v angličtine (vo vysielacej kvalite) s členom EDA Hansom Gustafom Wessbergom 
o hlavných bodoch správy je dostupný na našom kanáli YouTube (EUauditorECA) na nasledujúcej adrese: 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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