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Contas Europeu. O texto integral encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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Antiga República jugoslava da Macedónia: o apoio prestado pela UE à 
administração pública registou progressos limitados até à data, afirmam 
os auditores 

O financiamento da UE, concedido como assistência de pré-adesão, para auxiliar a antiga 
República jugoslava da Macedónia a reforçar a sua capacidade administrativa teve um impacto 
insuficiente, devido em parte à ausência de um apoio ativo das autoridades nacionais, segundo 
o novo relatório do Tribunal de Contas Europeu. Embora os projetos financiados pela UE 
tenham, em geral, sido executados como previsto, é ainda necessário melhorar a sua 
orientação e a definição de prioridades, declaram os auditores. O relatório conclui ainda que, 
em domínios fundamentais como a luta contra a corrupção e os procedimentos de contratação 
pública, as autoridades nacionais devem utilizar melhor os benefícios obtidos com os fundos da 
UE. 

Entre 2007 e 2013, a UE atribuiu 615 milhões de euros ao abrigo do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA) para ajudar a antiga República jugoslava da Macedónia a preparar a sua adesão à 
UE. O país recebeu apoio financeiro adicional no âmbito de programas regionais que foi igualmente 
prestado a outros países do alargamento. A UE continua a apoiar a realização de reformas no país no 
âmbito do IPA II, com uma dotação de 664 milhões de euros para o período de 2014-2020. 

O Tribunal auditou projetos destinados a reforçar a administração pública em três setores principais: 
reforma da administração pública (11% da dotação total), transportes (18%) e ambiente (16%). Apesar 
da prioridade atribuída ao desenvolvimento da capacidade administrativa do país, os auditores 
constataram que se tinham registado progressos relativamente limitados nos domínios auditados.  

Nos setores dos transportes e do ambiente, poucos projetos auditados procuraram dar resposta às 
principais necessidades de desenvolvimento das capacidades necessárias para assegurar uma 
harmonização da legislação nacional com o acervo da UE. Os investimentos em infraestruturas não 
foram acompanhados de atividades suficientes para conseguirem promover uma "aprendizagem pela 
prática". 

Muitos dos projetos auditados não se enquadravam devidamente numa abordagem coerente, coesa e 
coordenada ou não foram adequadamente seguidos. Outro desafio que se coloca à Comissão consiste 
em encontrar a forma de reduzir o período mínimo de quatro anos que atualmente decorre entre a 
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determinação da necessidade de assistência e a obtenção dos resultados. 

A Comissão descentralizou a gestão de 76% dos fundos do IPA para a administração nacional e apoiou 
as estruturas que os gerem. De alguma maneira, esta medida melhorou a capacidade nacional de 
gestão dos fundos da UE. No entanto, a Comissão pode envidar mais esforços para promover as boas 
práticas estabelecidas em diferentes setores da administração nacional. 

Os mecanismos de diálogo político foram adequados para apoiar as reformas. Contudo, a influência 
da Comissão para incentivar a realização de reformas em domínios sensíveis foi consideravelmente 
reduzida, devido à ausência do quadro proporcionado por negociações de adesão. 

"Para ter o impacto pretendido, a assistência da UE ao reforço da capacidade administrativa da antiga 
República jugoslava da Macedónia deve assentar numa correta definição das prioridades e num firme 
empenho nacional", declarou Hans Gustaf Wessberg, o Membro do Tribunal de Contas Europeu 
responsável pelo relatório. 

Os auditores recomendam que a Comissão deve: 

• concentrar a sua assistência ao reforço da capacidade administrativa no que respeita às 
prioridades definidas que tenham em conta as insuficiências significativas em domínios 
fundamentais, como as que foram assinaladas no relatório; 
• intensificar os esforços para reforçar a capacidade administrativa quando investe nos 
setores dos transportes e do ambiente; 
• fazer uma melhor utilização dos instrumentos da política para reforçar o empenho das 
autoridades nacionais no processo de reforma; 
• orientar melhor os projetos, fazendo-os respeitar uma sequência integrada numa 
estratégia coerente destinada a alcançar os objetivos da reforma; 
• incentivar as autoridades nacionais a divulgarem os exemplos de boas práticas 
desenvolvidos com a gestão descentralizada dos fundos da UE;  
• aproveitar a atual oportunidade de realização de reformas para assegurar um 
compromisso no sentido de reforçar a capacidade administrativa. 

Nota aos diretores das publicações 

A antiga República jugoslava da Macedónia apresentou a sua candidatura à adesão à UE em 2005. Todos os 
anos, desde 2009, a Comissão tem declarado que o país preenche os critérios políticos obrigatórios para passar à 
próxima fase do processo de adesão. O Conselho acordou em que o país cumpre os critérios políticos, mas ainda 
não tomou qualquer decisão sobre um quadro para a abertura de negociações. Em novembro de 2015, a 
Comissão afirmou que estava disposta a prorrogar a sua recomendação de abertura de negociações com o país. 
Porém, subordinou essa decisão à resolução da atual crise política no país e à realização de uma série de 
prioridades de reforma urgentes. 
 
O Relatório Especial nº 11/2016 "Reforço da capacidade administrativa na antiga República jugoslava da 
Macedónia: progressos limitados num contexto difícil" está disponível em 23 línguas da UE. Está prevista a 
publicação de um relatório sobre Montenegro no outono deste ano. 
Está disponível uma entrevista vídeo em inglês (com qualidade para difusão) com o Membro do TCE Hans Gustaf 
Wessberg sobre as principais mensagens do relatório no nosso canal do YouTube (EUauditorECA) na seguinte 
hiperligação: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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