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Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: ar ES atbalstu valsts 
pārvaldes uzlabošanai līdz šim ir panākta neliela virzība, uzskata 
revidenti 

ES finansējumam, kuru sniedza kā pirmspievienošanās atbalstu, lai palīdzētu bijušajai 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai stiprināt tās administratīvo spēju, ir bijusi 
nepietiekama ietekme daļēji tāpēc, ka pietrūka aktīvas iesaistes no valsts iestāžu puses, teikts 
jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Kaut arī ES finansētie projekti kopumā bija īstenoti, 
kā plānots, to mērķus un prioritātes joprojām ir jānosaka labāk, spriež revidenti. Ziņojumā arī 
secināts, ka galvenajās jomās, tādās kā cīņa pret korupciju un publiskais iepirkums, valsts 
iestādēm ir labāk jāizmanto ar ES līdzekļiem radītie ieguvumi. 

No 2007. līdz 2013. gadam ES saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) piešķīra 
615 miljonus EUR, lai bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika varētu sagatavoties iestājai Eiropas 
Savienībā. Valsts saņēma arī papildu finansiālu atbalstu saskaņā ar reģionālajām programmām, ko 
sniedz arī citām paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm. ES atbalsts reformai valstī turpinās no 
IPA II, un saskaņā ar šo instrumentu no 2014. līdz 2020. gadam ir iedalīti 664 miljoni EUR. 

Revidenti pārbaudīja projektus, kuru mērķis bija stiprināt valsts pārvaldi trijās lielās nozarēs: valsts 
pārvaldes reforma (11 % no kopējā piešķīruma), transports (18 %) un vide (16 %). Kaut arī par 
prioritāti bija izvirzīta valsts administratīvās spējas stiprināšana, revidenti konstatēja, ka revidētajās 
jomās ir panākta relatīvi neliela virzība.  

Transporta un vides nozarē tikai daži no revidētajiem projektiem pievērsās galvenajai spēju 
veidošanas nepieciešamībai, lai panāktu valsts likumdošanas atbilstību ES tiesību aktiem. Ieguldījumu 
infrastruktūrā nepapildināja pienācīga rīcība, lai sekmīgi popularizētu “mācīties darot” pasākumus. 

Daudzi no revidētajiem projektiem ne vienmēr iederējās vienotā kopumā kā saskaņotas, saistītas un 
koordinētas pieejas daļa vai arī to īstenošana netika pienācīgi kontrolēta. Vēl viena problēma, ar kuru 
Komisija saskaras, ir atrast veidu, kā saīsināt vismaz četrus gadus ilgo periodu, kas paiet no palīdzības 
vajadzību noteikšanas līdz rezultātu sasniegšanai.  

Komisija decentralizēja pārvaldību attiecībā uz 76 % IPA līdzekļu, kas bija piešķirti valsts pārvaldei, un 
atbalstīja šo līdzekļu pārvaldības struktūras. Zināmā mērā tas ir uzlabojis valsts spēju pārvaldīt 
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ES līdzekļus. Tomēr Komisijai būtu jādara vairāk, lai veicinātu labu praksi, kas izveidojusies citās valsts 
pārvaldes daļās. 

Politiskā dialoga mehānismi bija ļoti piemēroti reformas atbalstam. Tomēr Komisijas sviras efekts 
reformas veicināšanai sensitīvās jomās bija ļoti ierobežots, jo trūka pievienošanās sarunu sniegtā 
satvara. 

“Lai ES atbalstam administratīvās spējas stiprināšanai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā 
būtu plānotā ietekme, tā prioritātes ir jānosaka labāk un tā pamatā vajadzīga stabila valsts 
apņemšanās,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Hans Gustaf 
Wessberg.  

Revidenti iesaka Komisijai 

• koncentrēt palīdzību administratīvās spējas stiprināšanā uz prioritātēm, kuras sarindotas 
pēc nozīmīguma un kurās ņemtas vērā būtiskas nepilnības svarīgās jomās, kas izklāstītas 
ziņojumā; 

• palielināt centienus, lai stiprinātu administratīvo spēju, veicot ieguldījumus transporta un 
vides nozarēs; 

• labāk izmantot politikas instrumentus, lai pastiprinātu valsts iestāžu apņemšanos īstenot 
reformas procesu; 

• mērķtiecīgāk plānot projektus, lai tie veidotu daļu no saskaņotas pieejas, kas vērsta uz 
reformas mērķu sasniegšanu; 

• mudināt valsts iestādes, lai tās ES līdzekļu decentralizētās pārvaldības laikā apgūtos labas 
prakses piemērus ieviestu arī citās pārvaldes daļās; 

• izmantot pašreizējās reformas iespēju, lai panāktu apņemšanos stiprināt valsts 
administratīvo spēju. 

Piezīmes izdevējiem 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir ES kandidātvalsts kopš 2005. gada. Kopš 2009. gada Komisija ik 
gadu ir ziņojusi, ka valsts atbilst obligātajiem politiskajiem kritērijiem, lai pārietu uz pievienošanās procesa 
nākamo posmu. Padome ir piekritusi, ka valsts atbilst politiskajiem kritērijiem, taču nav pieņēmusi lēmumu par 
sarunu uzsākšanas satvaru. Komisija 2015. gada novembrī paziņoja, ka bijusi gatava pagarināt savu ieteikumu 
sākt iestāšanās sarunas ar šo valsti. Tomēr tika izvirzīts nosacījums, ka ir jāatrisina valstī pastāvošā politiskā krīze 
un jāīsteno vairākas steidzamas reformu prioritātes.  
 
Īpašais ziņojums Nr. 11/2016 “Administratīvās spējas stiprināšana bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republikā – neliela virzība sarežģītā situācijā” ir pieejams 23 ES valodās. Nākamo ziņojumu par Melnkalni ir 
plānots publicēt šoruden. 
Videointervija angļu valodā (apraides kvalitāte) ar ERP locekli Hans Gustaf Wessberg par svarīgākajiem šā 
ziņojuma vēstījumiem ir pieejama Palātas YouTube kanālā (EUauditorECA), izmantojot turpmāk doto saiti: 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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