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Bývalá jugoslávská republika Makedonie: podpora EU na zlepšení
veřejné správy prozatím dosáhla omezeného pokroku, tvrdí auditoři
Financování, které EU poskytla Bývalé jugoslávské republice Makedonie v rámci předvstupní
pomoci na posílení správní kapacity, mělo malý dopad, a to částečně kvůli nedostatečné aktivní
podpoře ze strany vnitrostátních orgánů, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora.
Projekty financované EU se sice zpravidla realizovaly podle plánu, ale stále je potřeba je lépe
zacílit a lépe určit jejich priority, říkají auditoři. Auditoři rovněž dospěli k závěru, že v klíčových
oblastech, jako je boj proti korupci a veřejné zakázky, by vnitrostátní orgány měly lépe využívat
přínosy vzniklé díky finančním prostředkům EU.
V období 2007–2013 přidělila EU Bývalé jugoslávské republice Makedonie 615 milionů EUR z nástroje
předvstupní pomoci (NPP) jako pomoc s přípravou na členství v EU. Další finanční podporu země
získala prostřednictvím regionálních programů určených i ostatním zemím zapojeným do procesu
rozšíření. Podpora reforem pokračuje v rámci nástroje NPP II, z něhož EU přidělila Bývalé jugoslávské
republice Makedonie 664 milionů EUR na období 2014–2020.
Auditoři zkoumali projekty zaměřené na posílení státní správy ve třech hlavních odvětvích: reforma
veřejné správy (11 % celkové pomoci), doprava (18 %) a životní prostředí (16 %). Zjistili, že přestože
budování správní kapacity bylo označeno za prioritu, v kontrolovaných oblastech bylo dosaženo
relativně malého pokroku.
V odvětví dopravy a životního prostředí se jen málo kontrolovaných projektů zaměřovalo na hlavní
potřeby v oblasti budování kapacit, které je nezbytné pro harmonizaci vnitrostátní legislativy
s právními předpisy EU. Investice do infrastruktury nezahrnovaly dostatečné množství činností na to,
aby se úspěšně podporovalo „učení se praxí“.
Řada kontrolovaných projektů dostatečně nevycházela z jednotného, soudržného a koordinovaného
přístupu nebo po nich nenásledovala dostatečná podpora. Dalším nelehkým úkolem pro Komisi je
určit, jak zkrátit dobu, která uplyne od zjištění potřeby získat podporu do dosažení výsledků, která
v současnosti činí čtyři roky.
Komise decentralizovala řízení 76 % finančních prostředků přidělených z NPP na státní správu a
podpořila struktury určené pro správu těchto prostředků. Do jisté míry to zlepšilo vnitrostátní
kapacitu nakládat s prostředky EU. Komise by však mohla více podporovat osvědčené postupy, které
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stráncewww.eca.europa.eu
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byly zavedeny v jiných oblastech veřejné správy.
Mechanismus pro politický dialog byl pro podporu reformy vhodný. Možnosti Komise, jak
motivovat k realizaci reformy v citlivých oblastech byly však značně omezené, protože k tomu
chyběl rámec, který dávají přístupová jednání.
„Aby měla podpora EU na posílení správní kapacity v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
plánovaný dopad, musí mít správně nastavené priority a musí být doprovázena náležitým
vnitrostátním úsilím,“ uvedl Hans Gustaf Wessberg, člen Evropského účetního dvora odpovědný za
tuto zprávu.

Auditoři Komisi doporučují:
•
zaměřit pomoc na posílení správní kapacity na stanovené priority, které zohledňují
výrazné nedostatky v klíčových oblastech, jako jsou ty, o nichž se hovoří ve zprávě,
•
zintenzivnit úsilí na posílení správní kapacity v souvislosti s investicemi do dopravy
a životního prostředí,
•
lépe využívat nástroje dané politiky k posílení závazku vnitrostátních orgánů provádět
reformy,
•
lépe projekty cílit tak, aby na sebe postupně navazovaly v rámci jednotného přístupu
k dosažení cílů reformy,
•
podpořit vnitrostátní orgány v tom, aby šířily příklady osvědčených postupů
vypracovaných během decentralizovaného řízení prostředků EU,
•
využít současnou příležitost realizovat reformu k zajištění závazku posilovat správní
kapacitu.
Poznámka pro redaktory
Bývalá jugoslávská republika Makedonie je kandidátskou zemí na členství v EU od roku 2005. Komise každoročně
od roku 2009 ve svých zprávách uvádí, že země splňuje povinná politická kritéria pro to, aby mohla přejít do
další fáze procesu přistoupení. Rada souhlasí s tím, že země splňuje politická kritéria, ale rozhodnutí o rámci pro
zahájení jednání zatím nepřijala. V listopadu 2015 Komise uvedla, že je připravena znovu doporučit zahájení
přístupových jednání. Své doporučení však podmínila vyřešením současné politické krize v zemi a realizací řady
naléhavých priorit v oblasti reforem.
Zvláštní zpráva č. 11/2016 „Posílení správní kapacity Bývalé jugoslávské republiky Makedonie: malý pokrok ve
složitém kontextu“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. Na podzim tohoto roku se plánuje zveřejnění další zprávy
o Černé Hoře.
Videozáznam rozhovoru se členem EÚD Hansem Gustafem Wessbergem v angličtině (ve vysílací kvalitě)
o hlavních sděleních zprávy je k dispozici na našem kanálu YouTube (EUauditorECA) na této adrese:
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U
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