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Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: podpora EU za 
izboljšanje javne uprave je za zdaj dosegla le skromen napredek, menijo 
revizorji 

Financiranje EU, ki je bilo kot predpristopna podpora zagotovljeno nekdanji jugoslovanski 
republiki Makedoniji za krepitev njene upravne zmogljivosti, ni imelo zadostnega učinka. Po 
navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je bilo tako deloma zato, ker ni bilo 
dejavne podpore nacionalnih organov. Projekti, ki jih je financirala EU, so bili v glavnem 
izvedeni, kot je bilo načrtovano, vendar jih je še vedno treba bolje usmerjati in prednostno 
razvrščati po pomembnosti, pravijo revizorji. Eden od zaključkov poročila je tudi, da bi morali 
nacionalni organi na ključnih področjih, kot sta boj proti korupciji in javno naročanje, bolje 
izkoristiti prednosti, ki so jih ustvarila sredstva EU. 

V obdobju 2007–2013 je Komisija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) dodelila 
615 milijonov EUR kot pomoč nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji pri pripravah na pristop k 
EU. Država je prejemala dodatno finančno podporo v okviru regionalnih programov, ki so zagotavljali 
sredstva tudi drugim državam, ki se pripravljajo na pristop. Podpora EU za reformo v državi se 
nadaljuje z dodeljenimi sredstvi v okviru IPA II,ki v obdobju 2014–2020 znašajo 664 milijonov EUR. 

Revizorji so preučili projekte, ki so namenjeni krepitvi nacionalne uprave v treh velikih sektorjih: 
reforma javne uprave (11 % skupne pomoči), promet (18 %) in okolje (16 %). Čeprav je bila prednost 
namenjena krepitvi upravne zmogljivosti, so revizorji ugotovili, da je bil na revidiranih področjih 
dosežen razmeroma skromen napredek.  

V sektorjih prometa in okolja je le malo revidiranih projektov obravnavalo potrebe v zvezi z gradnjo 
zmogljivosti, ki so ključne za uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU. Naložb v 
infrastrukturo ni spremljalo dovolj dejavnosti, ki bi uspešno spodbujale učenje skozi prakso. 

Več revidiranih projektov se ni dovolj ujemalo s povezanim, enotnim in usklajenim pristopom ali pa 
jim ni sledilo ustrezno ukrepanje. Komisija se spopada tudi z izzivom, kako skrajšati obdobje od 
ugotovitve potreb po pomoči do dosege rezultatov, ki zdaj traja vsaj štiri leta.  

Komisija je decentralizirala upravljanje 76 % sredstev, ki so bila iz IPA dodeljena nacionalni upravi, ter 
podpirala strukture za njihovo upravljanje. To je delno izboljšalo nacionalno zmogljivost za upravljanje 
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sredstev EU, vendar bi lahko Komisija več storila za spodbujanje dobrih praks, ki so se izoblikovale v 
drugih delih javne uprave. 

Mehanizmi za politični dialog so bili ustrezni za podpiranje reforme, vendar se je vpliv Komisije pri 
spodbujanju reforme na občutljivih področjih močno zmanjšal, ker ni bilo okvira, ki bi ga 
zagotavljala pogajanja o pristopu. 

„Podporo EU za krepitev upravne zmogljivosti v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji je treba 
ustrezno prednostno razvrstiti po pomembnosti. Njen temelj mora biti trdna nacionalno zavezanost, če 
naj ima ta podpora načrtovani učinek,” je izjavil član Evropskega računskega sodišča Hans Gustaf 
Wessberg, pristojen za poročilo.  

Revizorji priporočajo, naj Komisija: 

• osredotoči svojo pomoč za krepitev upravne zmogljivosti na prednostne naloge, 
razvrščene po pomembnosti, pri katerih so upoštevane bistvene slabosti na ključnih področjih, 
ugotovljenih v poročilu, 

• pri naložbah v sektorja prometa in okolja poveča prizadevanja za krepitev upravne 
zmogljivosti, 

• bolje uporablja instrumente politik za okrepitev zavezanosti nacionalnih organov procesu 
reform, 

• bolje ciljno usmeri projekte, tako da jih razporedi zaporedoma kot del povezanega 
pristopa k doseganju ciljev reforme, 

• spodbuja nacionalne organe, naj razširijo primere dobre prakse, ki je bila razvita pri 
decentraliziranem upravljanju sredstev EU,  

• izkoristi sedanjo priložnost za reformo, da bi zagotovila zavezanost krepitvi upravne 
zmogljivosti. 

Opombe za urednike 

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je kandidatka za članstvo v EU od leta 2005. Komisija je vsako leto 
od leta 2009 poročala, da država izpolnjuje obvezna politična merila za prehod v naslednjo fazo pristopnega 
procesa. Svet se je strinjal, da država izpolnjuje politična merila, ni pa sprejel odločitve o okviru za odprtje 
pogajanj. Novembra 2015 je Komisija navedla, da je pripravljena podaljšati svoje priporočilo o odprtju pogajanj z 
državo o pristopu, vendar je kot pogoj postavila razrešitev sedanje politične krize v državi in izvedbo več nujnih 
prednostnih nalog na področju reform.  
 
Posebno poročilo št. 11/2016 – Krepitev upravne zmogljivosti v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji: 
skromen napredek v zahtevnih razmerah je na voljo v 23 jezikih EU. Še eno poročilo, o Črni gori, bo po načrtih 
objavljeno letos jeseni. 
Video posnetek pogovora v angleškem jeziku (v obliki za predvajanje), ki je bil opravljen s članom Evropskega 
računskega sodišča Hansom Gustafom Wessbergom o ključnih sporočilih poročila, je na voljo na našem kanalu 
YouTube (EUauditorECA) na naslednji povezavi: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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