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Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία επωφελούνται από την ενωσιακή χρηματοδότηση
κυρίως μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ I για την περίοδο 2007-2013
και ΜΠΒ II για την περίοδο 2014-20).
Σε ό,τι αφορά την Αλβανία, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την περίοδο 2007-2020
ανέρχεται σε 1,24 δισ. EUR 1. Μέχρι σήμερα, έχει εκταμιευθεί περίπου το 90 % των πόρων
του ΜΠΒ I και περίπου το 40 % των πόρων του ΜΠΒ II. Η βοήθεια επικεντρώνεται στην
ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης, κυρίως με τη στήριξη της
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της
χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και του κράτους δικαίου. Βοήθεια παρέχεται επίσης στους
τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, των
μεταφορών, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.
Όσον αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την περίοδο 20072020 ανέρχεται σε 1,23 δισ. EUR 2. Μέχρι σήμερα, έχει εκταμιευθεί περίπου το 89 % των
πόρων του ΜΠΒ I και περίπου το 40 % των πόρων του ΜΠΒ II. Η βοήθεια επικεντρώνεται
στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης, μέσω της στήριξης των
διαδικασιών μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης των δημόσιων
οικονομικών, καθώς και του κράτους δικαίου. Βοήθεια παρέχεται επίσης στους τομείς του
περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ενέργειας και των μεταφορών, μεταξύ άλλων
μέσω επενδύσεων στη διαχείριση των αποβλήτων και στην ανάπτυξη του οδικού και
σιδηροδρομικού δικτύου προς όφελος της χώρας και ολόκληρης της Ευρώπης.
Η πρόοδος στους προαναφερόμενους τομείς περιγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις 3 και οδήγησε
στη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο αυτές
χώρες.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται επίσης χρηματοδότηση για τη διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία και
για το μέσο για προενταξιακή βοήθεια στην αγροτική ανάπτυξη (IPARD).
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-ofmacedonia-report.pdf
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