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F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: EU:s stöd till den offentliga 
förvaltningen har hittills endast lett till begränsade framsteg, säger EU:s 
revisorer 

EU:s finansiering, som ges i form av föranslutningsstöd, för att hjälpa f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien att stärka sin administrativa kapacitet har inte haft tillräckligt stor 
effekt delvis på grund av att det saknas ett aktivt stöd från de nationella myndigheterna, enligt 
en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. EU-finansierade projekt har visserligen i 
allmänhet genomförts som planerat, men de behöver riktas och prioriteras bättre, säger 
revisorerna. I rapporten drar de också slutsatsen att de nationella myndigheterna bättre bör 
utnyttja de fördelar som skapas med EU-medel på nyckelområden som korruptionsbekämpning 
och offentlig upphandling. 

Mellan 2007 och 2013 fördelade EU 615 miljoner euro via instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA) för att hjälpa f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att förbereda sig inför anslutningen till EU. 
Landet fick ytterligare ekonomiskt stöd inom regionala program som också gavs till andra 
utvidgningsländer. EU:s stöd till reformer i landet fortsätter inom IPA II, med ett anslag på 
664 miljoner euro från 2014 till 2020. 

Revisorerna granskade projekt vars syfte var att stärka den nationella förvaltningen i tre större 
sektorer: reformen av den offentliga förvaltningen (11 % av det totala stödet), transport (18 %) och 
miljö (16 %). De konstaterade att trots att man prioriterade att bygga upp landets kapacitet gjordes 
relativt begränsade framsteg på de granskade områdena.  

I transport- och miljösektorerna handlade få av de granskade projekten om grundläggande behov av 
kapacitetsuppbyggnad för att man skulle få till stånd en anpassning till EU:s regelverk. Investeringar i 
infrastruktur åtföljdes inte av tillräckligt med verksamheter för att man med framgång skulle kunna 
främja inlärning genom praktiskt arbete (learning by doing). 

Många av de granskade projekten passade inte in i en konsekvent, sammanhållen och samordnad 
strategi eller så följdes de inte upp på ett tillfredsställande sätt. En annan utmaning för kommissionen 
är att hitta ett sätt att minska den tid på minst fyra år som det nu tar från det att behovet av stöd 
har fastställts till dess att projektresultat levereras.  
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Kommissionen decentraliserade förvaltningen av 76 % av IPA-medel till den nationella förvaltningen 
och gav stöd till de strukturer som förvaltar dem. Det har i viss mån stärkt den nationella kapaciteten 
att förvalta EU-medel. Kommissionen skulle dock kunna göra mer när det gäller att främja den goda 
praxis som finns i andra delar av den nationella förvaltningen. 

Mekanismerna för en politisk dialog var väl lämpade för att stödja en reform. Kommissionens 
möjlighet att uppmuntra reformer på känsliga områden minskade dock avsevärt av att det inte fanns 
någon ram för anslutningsförhandlingar. 

”EU:s stöd för att stärka den administrativa kapaciteten i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
måste prioriteras på rätt sätt och bygga på ett starkt nationellt åtagande om det ska få avsedd 
effekt”, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot vid Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten.  

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

• Kommissionen bör koncentrera sitt stöd för att stärka den administrativa kapaciteten till 
rangordnade prioriteringar som tar hänsyn till stora brister på nyckelområden som de som vi 
lyfter fram i rapporten. 

• Kommissionen bör intensifiera insatserna för att stärka landets administrativa kapacitet 
när den investerar i transport- och miljösektorerna. 

• Kommissionen bör bättre utnyttja politiska instrument för att stärka de nationella 
myndigheternas uppslutning bakom reformprocessen. 

• Kommissionen bör bättre rikta projekten genom att rangordna dem i på varandra 
följande steg som en del av en sammanhängande strategi för att uppnå reformmålen. 

• Kommissionen bör uppmuntra de nationella myndigheterna att sprida exempel på god 
praxis som utvecklats under den decentraliserade förvaltningen av EU-medel. 

• Kommissionen bör utnyttja den nuvarande möjligheten till reform för att säkra ett 
åtagande att stärka den administrativa kapaciteten. 

Meddelande till redaktörerna 

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien har varit kandidat för EU-medlemskap sedan 2005. Sedan 2009 har 
kommissionen varje år rapporterat att landet uppfyller de obligatoriska politiska kriterierna för att gå vidare till 
nästa steg i anslutningsprocessen. Rådet håller med om att landet uppfyller de politiska kriterierna men har inte 
beslutat om en ram för att inleda förhandlingar. I november 2015 uppgav kommissionen att den var beredd att 
förlänga sin rekommendation om att inleda anslutningsförhandlingar med landet, förutsatt att den aktuella 
politiska krisen i landet får en lösning och att ett antal brådskande reformprioriteringar genomförs.  
 
Särskild rapport nr 11/2016 Att stärka den administrativa kapaciteten i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: 
begränsade framsteg i en svår miljö finns tillgänglig på 23 EU-språk. Vi planerar att offentligöra en rapport om 
Montenegro i höst. 
En videointervju på engelska (med utsändningskvalitet) med revisionsrättens ledamot Hans Gustaf Wessberg om 
rapportens huvudbudskap finns på vår Youtube-kanal (EUauditorECA) på följande länk. 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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