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Európai Számvevőszék: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a 
közigazgatás javítására nyújtott uniós támogatás eddig korlátozott 
előrelépést tett lehetővé 

Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint a Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságnak az adminisztratív kapacitás erősítésére előcsatlakozási támogatásként nyújtott 
uniós finanszírozás nem érte el a kellő hatást, részben a nemzeti hatóságok tevékeny 
támogatásának hiánya miatt. Ellenőreink szerint az uniós finanszírozású projektek általában 
ugyan terv szerint megvalósultak, de nagyobb célirányosságra és a prioritások jobb 
rangsorolására van még szükség. A jelentés megállapítja azt is, hogy olyan fő területeken, mint 
például a korrupció elleni küzdelem és a közbeszerzés, a nemzeti hatóságoknak jobban ki 
kellene használniuk az uniós források segítségével megteremtett előnyöket. 

A 2007–2013-as időszakban az Unió az előcsatlakozási eszköz (IPA) keretében 615 millió euróval 
segítette Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot az uniós csatlakozásra való felkészülésben. Az 
ország a más bővítési országok számára is biztosított regionális programok keretében is kapott további 
pénzügyi támogatást. Az országban a reformra nyújtott uniós támogatás a II. IPA keretében is 
folytatódik, 2014 és 2020 között 664 millió eurós keretösszeggel. 

Ellenőreink három fontosabb ágazatban ellenőrizték a nemzeti közigazgatás erősítésére irányuló 
projekteket: közigazgatási reform (a teljes összeg 11%-a), közlekedés (18%) és környezetvédelem 
(16%). Noha az ország adminisztratív kapacitásának kiépítése prioritásnak minősült, ellenőreink 
megállapítása szerint a vizsgált területeken viszonylag korlátozott előrelépés történt.  

A közlekedési és a környezetvédelmi ágazatban a vizsgált projektek közül kevés foglalkozott a nemzeti 
jognak az uniós joganyaggal való harmonizációját célzó kapacitásépítés igényével. Nem volt elég 
olyan, az infrastrukturális beruházásokat kísérő tevékenység, amely sikeresen támogatta volna a 
gyakorlat általi tanulást. 

Számos vizsgált projekt nem képezte egy koherens, összefogott és koordinált koncepció részét, és 
nem követte megfelelő későbbi támogatás. A Bizottság előtt álló feladat annak megoldása is, hogyan 
csökkenthető az a legalább négy év, amely jelenleg a támogatási igény megállapításától az 
eredmények megvalósulásáig eltelik.  
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A Bizottság decentralizálta az IPA-ból a nemzeti közigazgatásnak juttatott pénzeszközök 76%-ának 
kezelését, és támogatta az ezek kezelésére szolgáló struktúrákat. Ez bizonyos mértékig javította az 
uniós forrásokat kezelő nemzeti kapacitást. A Bizottság azonban többet is tehetne a kialakult helyes 
gyakorlatok elterjesztéséért a nemzeti közigazgatás más részein. 

A politikai párbeszéd mechanizmusai igen alkalmasak voltak a reform támogatására. A csatlakozási 
tárgyalások által biztosított keret híján azonban nagymértékben csökkent az a ráhatási lehetőség, 
amelyet a reformok bizottsági ösztönzése jelent a kényes területeken. 

„Ahhoz, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az adminisztratív kapacitás erősítésének 
uniós támogatása a tervezett hatással járjon, annak helyes prioritásokon és szilárd nemzeti 
elkötelezettségen kell alapulnia” – jelentette ki Hans Gustaf Wessberg, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag.  

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• azokra a rangsorolt prioritásokra összpontosítsa az adminisztratív kapacitást erősítő 
támogatását, amelyek jelentős hiányosságokat orvosolnak kulcsfontosságú – mint például a 
jelentésben azonosított – területeken; 

• fokozza törekvéseit az adminisztratív kapacitás erősítésére a közlekedési és a 
környezetvédelmi ágazatban történő beruházások terén is; 

• használja ki jobban a szakpolitikai eszközöket a nemzeti hatóságoknak a reformfolyamat 
iránti elkötelezettsége megerősítésére; 

• a reform célkitűzései felé közelítendő, a projekteket egymásra épülően és egy koherens 
koncepció jegyében hajtsa végre; 

•  ösztönözze a nemzeti hatóságokat az uniós források decentralizált irányítása során 
kialakult helyes gyakorlatok elterjesztésére;  

• használja ki a jelenlegi reformlehetőséget az adminisztratív kapacitás erősítése melletti 
elkötelezettség szilárdítására. 

A szerkesztők figyelmébe 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 2005 óta uniós tagjelölt ország. 2009 óta a Bizottság minden évben arról 
számol be, hogy az ország megfelel a csatlakozási folyamat következő szakaszába történő átlépés kötelező 
politikai kritériumainak. A Tanács egyetértett azzal, hogy az ország megfelel a politikai kritériumoknak, de eddig 
még nem hozott döntést a tárgyalások megnyitására szolgáló keretről. 2015 novemberében a Bizottság 
kijelentette, hogy készen áll kiterjeszteni ajánlását arra, hogy csatlakozási tárgyalások induljanak az országgal. Ezt 
azonban attól tette függővé, hogy megoldódik-e az országban a jelenlegi politikai válság, és hogy 
megvalósítanak-e egy sor sürgős reformprioritást.  
 
„Az adminisztratív kapacitás erősítése Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban: kevés haladás nehéz 
körülmények között” című 11/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető. Egy újabb 
jelentést, amelynek témája Montenegró, a tervek szerint idén ősszel teszünk közzé. 
YouTube csatornánkon (EUauditorECA) sugározható minőségű videóinterjú tekinthető meg Hans 
Gustaf Wessberggel, a számvevőszék tagjával angol nyelven a jelentés fő mondanivalójáról, az 
alábbi linken: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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