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L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: l-appoġġ mill-UE għat-titjib 
tal-amministrazzjoni pubblika kellu progress limitat sa issa, jgħidu l-
awdituri 

Il-finanzjament mill-UE, ipprovdut bħala appoġġ ta' qabel l-adeżjoni, biex jgħin lill-Eks-
Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ssaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tagħha kellu impatt 
insuffiċjenti li kien parzjalment dovut għan-nuqqas ta' sostenn attiv mill-awtoritajiet nazzjonali, 
skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Filwaqt li, b'mod ġenerali, il-proġetti 
ffinanzjati mill-UE twasslu skont kif kien ippjanat, xorta jeħtieġu li jiġu mmirati u pprijoritizzati 
aħjar, jgħidu l-awdituri. Ir-rapport jikkonkludi wkoll li f'oqsma ewlenin, bħal fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u fl-akkwist pubbliku, jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali jagħmlu użu aħjar mill-
benefiċċji li jinħolqu permezz tal-fondi tal-UE. 

Bejn l-2007 u l-2013, l-UE allokat EUR 615-il miljun taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni (IPA) biex tgħin lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tħejji għall-adeżjoni mal-UE. Taħt 
il-programmi reġjonali l-pajjiż irċieva appoġġ finanzjarju addizzjonali li ġie pprovdut ukoll lil pajjiżi oħra 
tat-tkabbir. L-appoġġ mill-UE għar-riforma fil-pajjiż qed ikompli taħt l-IPA II, b'allokazzjoni ta' 
EUR 664 miljun mill-2014 sal-2020. 

L-awdituri eżaminaw proġetti li kellhom l-għan li jsaħħu l-amministrazzjoni nazzjonali fi tliet setturi 
prinċipali: ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika (11 % tal-assistenza totali), it-trasport (18 %) u l-
ambjent (16 %). Għalkemm ingħatat prijorità għall-bini tal-kapaċità amministrattiva tal-pajjiż, l-
awdituri sabu li kien l-progress li kien sar fl-oqsma awditjati kien relattivament limitat.   

Fis-setturi tat-trasport u tal-ambjent, ftit kienu l-proġetti awditjati li indirizzaw il-ħtiġijiet ewlenin tal-
bini tal-kapaċità li kienu meħtieġa għall-allinjament tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mal-liġi tal-UE. L-
investiment fl-infrastruttura ma kienx akkumpanjat minn biżżejjed attivitajiet biex jippromwovi 
b'suċċess it-"tagħlim ibbażat fuq l-esperjenza" ("learning by doing"). 

Ħafna mill-proġetti awditjati ma kellhomx approċċ biżżejjed koerenti, koeżiv u kkoordinat, jew ma 
ngħatawx segwitu adegwat. Sfida oħra li qed tiffaċċja l-Kummissjoni hija li tiddetermina kif tista' 
tnaqqas il-minimu ta' erba' snin li attwalment tieħu biex twassal riżultati ladarba l-ħtiġijiet tal-
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assistenza jkunu ġew identifikati.  

Il-Kummissjoni ddeċentralizzat il-ġestjoni ta' 76 % tal-fondi taħt l-IPA lill-amministrazzjoni nazzjonali u 
appoġġat l-istrutturi għall-ġestjoni tagħhom. Sa ċertu punt, dan tejjeb il-kapaċità nazzjonali għall-
ġestjoni ta' fondi tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni tista' tagħmel aktar f'dak li jirrigwarda biex 
tippromwovi l-prattiki tajbin stabbiliti f'partijiet oħra tal-amministrazzjoni nazzjonali. 

Il-mekkaniżmi għad-djalogu politiku kienu adattati tajjeb biex jappoġġaw ir-riforma. Madankollu, l-
ingranaġġ li l-Kummissjoni kellha biex tħeġġeġ ir-riforma f'żoni sensittivi naqas sew fin-nuqqas tal-
qafas ipprovdut min-negozjati tal-adeżjoni. 

"L-appoġġ mill-UE għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 
jrid jiġi prijoritizzat korrettement u bbażat fuq impenn nazzjonali solidu biex ikollu l-impatt 
intenzjonat," qal Hans Gustaf Wessberg, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport.  

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

• tikkonċentra l-assistenza tagħha għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fuq prijoritajiet 
klassifikati li jieħdu kont ta' dgħufijiet sinifikanti f'oqsma ewlenin bħal dawk identifikati fir-
rapport; 

• tintensifika l-isforzi għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva meta tinvesti fis-setturi tat-
trasport u tal-ambjent; 

• tagħmel użu aħjar mill-istrumenti ta' politika biex tirrinforza l-impenn tal-awtoritajiet 
nazzjonali għall-proċess ta' riforma; 

• timmira l-proġetti aħjar billi tagħmilhom f'sekwenza bħala parti minn approċċ koerenti 
lejn l-ilħuq tal-objettivi tar-riforma; 

• tħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali biex jestendu eżempji ta' prattika tajba żviluppata 
matul il-ġestjoni deċentralizzata tal-fondi tal-UE;  

• tieħu vantaġġ mill-opportunità attwali għar-riforma biex tikseb impenn għat-tisħiħ tal-
kapaċità amministrattiva. 

Noti lill-Edituri 

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ilha kandidat għas-sħubija fl-UE mill-2005. Kull sena mill-2009 'l hawn, 
il-Kummissjoni rrappurtat li l-pajjiż jissodisfa l-kriterji politiċi obbligatorji biex jersaq għall-istadju li jmiss tal-
proċess ta' adeżjoni. Il-Kunsill qabel li l-pajjiż jissodisfa l-kriterji politiċi iżda ma ddeċidiex dwar qafas għall-ftuħ 
tan-negozjati. F'Novembru 2015 il-Kummissjoni ddikjarat li kienet lesta li testendi r-rakkomandazzjoni tagħha 
għall-ftuħ tan-negozjati tal-adeżjoni mal-pajjiż. Madankollu, dan kien suġġett għall-kundizzjoni li l-kriżi politika 
attwali fil-pajjiż tiġi riżolta u li jiġu implimentati għadd ta' prijoritajiet urġenti ta' riforma. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2016 "Tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: 
progress limitat f'kuntest diffiċli" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. Huwa ppjanat li jiġi ppubblikat rapport 
ieħor, dwar il-Montenegro, fil-ħarifa ta' din is-sena. 
Vidjo tal-intervista bl-Ingliż (f'format għax-xandir) ma' Hans Gustaff Wessberg, Membru tal-QEA, dwar il-
messaġġi ewlenin tar-rapport huwa disponibbli fuq il-kanal tagħna fuq YouTube (EUauditorECA) fil-link li ġejja: 
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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