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Il-Moldova: “kien hemm biss evidenza limitata ta' progress" 
mill-appoġġ mill-UE, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-appoġġ finanzjarju mill-UE għall-Moldova, immirat lejn 
it-tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika tal-pajjiż, kellu biss effett limitat. Il-Moldova hija l-aktar pajjiż fqir fl-
Ewropa. Mill-2007 'l hawn, hija ġiet allokata għajnuna mill-UE li tammonta għal EUR 782 miljun li 
tirrappreżenta kważi EUR 37 għal kull abitant kull sena, l-ogħla ammont fost il-ġirien tal-Lvant tal-UE. 

Iżda meta l-awdituri eżaminaw programmi ta' appoġġ baġitarju fis-setturi tal-ġustizzja, tal-finanzi pubbliċi, tas-
saħħa pubblika u tal-ilma, huma sabu biss evidenza limitata ta' progress. Fatturi esterni bħan-nuqqas ta' rieda 
politika mill-awtoritajiet nazzjonali spjegaw xi wħud min-nuqqasijiet. Oħrajn kienu dovuti għal dgħufijiet fit-
tfassil u fl-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti awditjati. 

"L-UE tiffaċċja sfidi sinifikanti fl-implimentazzjoni ta' assistenza għall-Moldova”, qal Hans Gustaf Wessberg, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Il-kombinament ta' instabbiltà politika u 
makroekonomika, governanza u amministrazzjoni pubblika dgħajfin inaqqas sinifikattivament l-ingranaġġ li l-
Kummissjoni Ewropea għandha biex tħeġġeġ ir-riforma". 

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni setgħet irreaġiet aktar fil-pront meta mmaterjalizzaw riskji assoċjati mal-appoġġ. 
Il-programmi ma kinux allinjati biżżejjed mal-istrateġiji tal-Moldova u l-benefiċċju potenzjali tagħhom naqas 
minħabba li l-Kummissjoni ma użatx is-setgħa tagħha bis-sħiħ biex tistabbilixxi prekundizzjonijiet għall-
pagament. Il-Kummissjoni setgħet kienet aktar stretta meta vvalutat jekk il-kundizzjonijiet kinux ġew issodisfati, 
u l-għoti ta' fondi addizzjonali bbażati fuq inċentivi ma kienx iġġustifikat għalkollox. 

It-tfassil tal-proġetti ġeneralment instab li kien rilevanti, u l-assistenza mill-UE li twasslet permezz ta' proġetti 
kienet parzjalment effettiva fit-tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika. Madankollu, l-ambitu u t-twaqqit tal-
proġetti ma kinux dejjem ikkoordinati tajjeb mal-programmi ta' appoġġ baġitarju. L-assistenza teknika speċifika 
għall-iżvilupp tal-kapaċità amministrattiva bdiet biss xhur wara l-programm prinċipali ta' appoġġ baġitarju. 
Assistenza teknika oħra u proġetti ta' ġemellaġġ mhux dejjem intużaw għat-tħejjija jew l-appoġġ ta' programmi 
ta' appoġġ baġitarju. Filwaqt li l-proġetti ġeneralment wasslu l-outputs mistennija, ir-riżultati mhux dejjem kienu 
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sostenibbli minħabba f'nuqqas ta' rieda politika u fatturi esterni oħra. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-assistenza tal-UE lill-Moldova: 

• li tuża s-sistema ta' twissija bikrija b'mod aktar rigoruż, biex tipprevieni jew timmitiga r-riskji;  

• li torbot aħjar il-programmi ta' appoġġ baġitarju ma' strateġiji nazzjonali; 

• li ssaħħaħ l-użu ta' kundizzjonalità u ta' indikaturi tal-prestazzjoni; 

• li torbot fondi addizzjonali bbażati fuq inċentivi b'mod aktar ċar ma' progress li jista' jiġi ddimostrat; 

• li tikkoordinal l-proġetti u l-programmi ta' Appoġġ Baġitarju Settorjali; 

• li tiżgura s-sostenibbiltà tal-proġetti billi tivvaluta b'mod aktar sistematiku l-kapaċità u l-impenn politiku 
tal-awtoritajiet pubbliċi biex isostnu l-eżiti.  

 

Noti lill-Edituri 

L-UE tikkoopera mar-Repubblika tal-Moldova taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat u taħt id-dimensjoni reġjonali 
tagħha għal-Lvant, is-Sħubija tal-Lvant. L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat huwa l-istrument finanzjarju tal-UE 
ddedikat għall-viċinat għall-perjodu 2014-2020. Mill-2007 'l hawn, il-Moldova ġiet allokata għajnuna mill-UE li 
tammonta għal EUR 782 million. Din tirrapprażenta kważi EUR 37 għal kull abitant kull sena, li hija l-ogħla 
allokazzjoni ta' għajnuna per capita fost kwalunkwe wieħed mill-ġirien tal-Lvant tal-UE.  

Il-problemi prinċipali tal-Moldova jinkludu korruzzjoni mifruxa u d-dgħufija tal-istituzzjonijiet pubbliċi tagħha, li 
ilhom element importanti tal-assistenza mill-UE mill-2007 'l hawn. Sehem sinifikanti tal-għajnuna jasal fil-forma 
ta' appoġġ baġitarju. Dan jinvolvi t-trasferiment ta' fondi lit-teżor nazzjonali tal-pajjiż sieħeb bil-kundizzjoni li 
ċerti rekwiżiti jiġu ssodisfati. L-għajnuna li jifdal titwassal permezz ta' proġetti. 

Fl-2014, il-Moldova u l-UE ffirmaw ftehim ta' assoċjazzjoni, li kien jinkludi dispożizzjonijiet għal żona, profonda u 
komprensiva, ta' kummerċ ħieles. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2016: "Assistenza tal-UE għat-tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika fil-Moldova" huwa 
disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


