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Moldavsko: podpora EU přinesla „jen omezené známky 
pokroku“, říkají auditoři 
Finanční podpora, kterou EU poskytla Moldavsku na posílení jeho veřejné správy, měla pouze omezený dopad, 
uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Moldavsko je nejchudším státem Evropy. EU přidělila 
Moldavsku od roku 2007 pomoc ve výši 782 milionů EUR, což představuje téměř 37 EUR na obyvatele za rok a 
je to nejvíce ze všech východních sousedů EU. 

Při kontrole programů rozpočtové podpory v odvětví soudnictví, veřejných financí, veřejného zdravotnictví a 
vodohospodářství však auditoři zjistili jen málo známek pokroku. Příčinou některých nedostatků byly vnější 
faktory, jako například nedostatek politické vůle ze strany vnitrostátních orgánů. Jiné byly způsobeny slabými 
stránkami koncepce a provádění kontrolovaných programů a projektů. 

„EU se při poskytování pomoci Moldavsku potýká se značnými obtížemi“, uvedl Hans Gustaf Wessberg, člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. Kombinace politické a makroekonomické nestability, 
špatného řízení a slabé veřejné správy výrazně snižují možnosti Evropské komise, jak podporovat reformy.“ 

Auditoři také zjistili, že Komise mohla na rizika, která vznikla v souvislosti s odvětvovou rozpočtovou podporou, 
reagovat rychleji. Programy nebyly dostatečně sladěny se strategiemi Moldavska a jejich potenciální přínos byl 
menší, protože Komise plně nevyužila své pravomoci stanovit předběžné podmínky pro platbu. Komise mohla 
posuzovat plnění podmínek přísněji a rovněž vyplacení dodatečných prostředků v rámci pobídkového přístupu 
nemělo plné opodstatnění. 

Koncepce projektů byly obecně považovány za relevantní a pomoc, kterou EU poskytovala prostřednictvím 
projektů, byla při posilování veřejné správy částečně účinná. Rozsah a načasování projektů však nebyly vždy 
dobře zkoordinovány s programy odvětvové rozpočtové podpory. Zvláštní technická pomoc na rozvoj správní 
kapacity byla zahájena až několik měsíců po hlavním programu rozpočtové podpory. Jiné projekty technické 
pomoci a twinningové projekty se ne vždy využily k přípravě nebo podpoře programů rozpočtové podpory. 
Projekty sice obecně vzato měly očekávané výstupy, výsledky projektů však kvůli nedostatku politické vůle a 
dalším externím faktorům nebyly vždy udržitelné. 
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Auditoři předkládají Komisi řadu doporučení, jak zlepšit účinnost pomoci EU určené pro Moldavsko: 

• přísněji uplatňovat systém včasného varování s cílem vyhnout se rizikům nebo je zmírnit,  

• lépe sladit programy odvětvové rozpočtové podpory s vnitrostátními strategiemi, 

• posílit uplatňování podmíněnosti a ukazatelů výkonnosti, 

• zřetelněji podmínit dodatečnou podporu na základě pobídkového přístupu prokazatelným pokrokem, 

• koordinovat projekty s programy rozpočtové podpory, 

• zajistit udržitelnost projektů, a to systematičtějším posuzováním schopnosti a politické vůle veřejných 
orgánů udržet dosažené výstupy.  

 

Poznámky pro redaktory 

EU spolupracuje s Moldavskou republikou v rámci evropské politiky sousedství a Východního partnerství, které 
tvoří její dimenzi zaměřenou na východní region. Evropský nástroj sousedství je finanční nástroj EU určený pro 
politiku sousedství v období 2014–2020. Od roku 2007 EU poskytla Moldavsku pomoc ve výši 782 milionů EUR. 
Ročně to představuje téměř 37 EUR na obyvatele, což je nejvíce ze všech východních sousedů EU.  

Mezi hlavní problémy Moldavska patří rozsáhlá korupce a slabé veřejné instituce; pomoc určená na tyto oblasti 
tvoří od roku 2007 výrazný prvek podpory EU. Velká část pomoci se poskytuje formou rozpočtové podpory. Ta 
spočívá v převodu finančních zdrojů do státní pokladny partnerského státu pod podmínkou splnění určitých 
požadavků. Zbývající podpora se poskytuje prostřednictvím projektů. 

V roce 2014 podepsaly Moldavsko a EU dohodu o přidružení včetně ustanovení o prohloubené a komplexní zóně 
volného obchodu. 

 

Zvláštní zpráva č. 13/2016 „Pomoc EU na posílení veřejné správy v Moldavsku“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 
 


