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Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: EU-støtten til styrkelse 
af den offentlige administration har indtil videre kun ført til begrænsede 
fremskridt, siger revisorerne 

De EU-midler, der er ydet som førtiltrædelsesstøtte for at hjælpe den tidligere jugoslaviske 
republik Makedonien med at styrke den administrative kapacitet, har haft en utilstrækkelig 
effekt, fordi der ikke har været aktiv støtte fra de nationale myndigheder, fremgår det af en ny 
beretning fra Den Europæiske Revisionsret. De EU-finansierede projekter har generelt leveret 
de planlagte resultater, men de bør målrettes og prioriteres bedre, siger revisorerne. I 
beretningen konkluderes det også, at de nationale myndigheder på centrale områder som 
bekæmpelse af korruption og offentlige indkøb bør gøre bedre brug af de fordele, der er 
opnået ved hjælp af EU-midlerne. 

I perioden 2007-2013 afsatte EU 615 millioner euro under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) 
for at hjælpe den tidligere jugoslaviske republik Makedonien med at forberede tiltrædelsen af EU. 
Landet modtog supplerende finansiel støtte under regionale programmer, som også var til rådighed 
for andre udvidelseslande. EU-støtten til landets reformer fortsætter under IPA II med en tildeling på 
664 millioner euro fra 2014 til 2020. 

Revisorerne undersøgte projekter, der havde til formål at styrke den nationale administration i tre 
store sektorer: reform af den offentlige administration (11 % af den samlede støtte), transport (18 %) 
og miljø (16 %). På trods af, at opbygning af landets administrative kapacitet var prioriteret højt, 
konstaterede revisorerne, at der var sket relativt begrænsede fremskridt på de områder, der indgik i 
revisionen.  

I transport- og miljøsektoren var det kun få af de reviderede projekter, der havde til formål at opfylde 
de grundliggende behov med hensyn til kapacitetsopbygning, der er nødvendige for at sikre tilpasning 
til EU-retten. Investeringerne i infrastruktur var ikke ledsaget af tilstrækkelige aktiviteter til effektivt at 
fremme "learning by doing".  

Mange af de reviderede projekter var ikke i tilstrækkelig grad passet ind i en konsekvent, 
sammenhængende og koordineret tilgang, eller der blev ikke fulgt tilstrækkeligt op på dem. En anden 
udfordring, Kommissionen stod over for, var at finde ud af, hvordan man kan reducere den periode på 
fire år, som det på nuværende tidspunkt tager, fra behovene for bistand er blevet identificeret, til 
resultaterne leveres.  
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Kommissionen decentraliserede forvaltningen af 76 % af IPA-midlerne til den nationale administration 
og støttede strukturerne til forvaltning af disse midler. Dette har i et vist omfang forbedret den 
nationale kapacitet til at forvalte EU-midler. Kommissionen kunne imidlertid gøre mere for at fremme 
anvendelsen af disse gode praksis i andre dele af den nationale administration. 

Mekanismerne til politisk dialog var velegnede som støtte for reformerne. Kommissionens muligheder 
for at fremme reformer på følsomme områder var imidlertid stærkt begrænsede, fordi der ikke var 
fastlagt en ramme i forbindelse med tiltrædelsesforhandlinger. 

"EU's støtte til styrkelse af den administrative kapacitet i den tidligere jugoslaviske republik 
Makedonien skal prioriteres korrekt og baseres på et solidt nationalt engagement, hvis den skal have 
den tilsigtede effekt," siger Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt 
for beretningen.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• koncentrerer sin bistand til styrkelse af den administrative kapacitet på vægtede 
prioriteter med fokus på væsentlige svagheder på de centrale områder, der peges på i 
beretningen 
 

• intensiverer indsatsen for at styrke den administrative kapacitet, når der investeres i 
transport- og miljøsektoren  
 

• i højere grad gør brug af politikinstrumenter til at styrke de nationale myndigheders 
engagement i reformprocessen 
 

• i højere grad målretter projekterne ved at ordne dem i rækkefølge som led i en 
sammenhængende strategi for opfyldelse af reformmålene 
 

• tilskynder de nationale myndigheder til at udbrede anvendelsen af de gode praksis, der 
er udviklet under den decentrale forvaltning af EU-midlerne 
  

• udnytter den nuværende mulighed for reform til at sikre en forpligtelse til at styrke den 
administrative kapacitet. 
 
Bemærkninger til redaktører 

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien har været kandidat til EU-medlemskab siden 2005. Hvert år 
siden 2009 har Kommissionen meddelt, at landet opfylder de obligatoriske politiske kriterier for at gå videre til 
næste trin i tiltrædelsesprocessen. Rådet er enigt i, at landet opfylder de politiske kriterier, men har endnu ikke 
truffet afgørelse om en ramme for indledning af forhandlinger. I november 2015 udtalte Kommissionen, at den 
var parat til at udvide sin henstilling om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med landet. Dette blev dog gjort 
betinget af, at den nuværende politiske krise i landet blev løst, og at der blev gennemført en række hastende 
reformprioriteter. 

Særberetning nr. 11/2016: "Styrkelse af den administrative kapacitet i den tidligere jugoslaviske republik 
Makedonien: begrænsede fremskridt i en vanskelig situation" foreligger på 23 EU-sprog. Efter planen vil der i 
efteråret blive offentliggjort endnu en beretning om Vestbalkanlandene, denne gang Montenegro. 
Et videointerview på engelsk (TV-kvalitet) med Hans Gustaf Wessberg om beretningens hovedbudskaber kan ses 
på vores YouTubekanal (EUauditorECA) via følgende link: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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