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Moldavië: “slechts beperkt bewijs van vooruitgang” door EU-
steun, volgens controleurs 
Financiële steun van de EU voor Moldavië bedoeld om het openbaar bestuur van het land te versterken, heeft 
slechts een beperkt effect gehad volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. Moldavië is het 
armste land van Europa. Sinds 2007 is er 782 miljoen euro EU-steun aan toegewezen, wat neerkomt op bijna 
37 euro per inwoner per jaar, het hoogste bedrag van de oostelijke buurlanden van de EU. 

Toen de controleurs de programma’s voor begrotingssteun in de sectoren justitie, overheidsfinanciën, 
volksgezondheid en water onderzochten, vonden ze echter slechts beperkt bewijs van vooruitgang. Externe 
factoren zoals een gebrek aan politieke wil van de nationale autoriteiten verklaarden sommige van de gebreken. 
Andere waren het gevolg van tekortkomingen in het ontwerp en de uitvoering van de gecontroleerde 
programma’s en projecten. 

“De EU staat voor aanzienlijke uitdagingen bij het verlenen van bijstand aan Moldavië”, aldus 
Hans Gustaf Wessberg, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Door een 
combinatie van politieke en macro-economische instabiliteit, gebrekkige governance en een zwak openbaar 
bestuur worden de mogelijkheden van de Commissie om hervormingen aan te moedigen aanzienlijk beperkt.” 

De controleurs constateerden dat de Commissie sneller had kunnen reageren toen de met de steun gepaard 
gaande risico’s werkelijkheid werden. De programma’s waren niet voldoende afgestemd op de Moldavische 
strategieën en het potentiële voordeel ervan werd verminderd doordat de Commissie niet volledig 
gebruikmaakte van haar bevoegdheid om voorwaarden te verbinden aan betalingen. De Commissie had strenger 
kunnen zijn toen zij beoordeelde of er was voldaan aan de voorwaarden, en de toekenning van bijkomende, op 
stimulansen gebaseerde middelen werd niet volledig onderbouwd. 

Het ontwerp van de projecten werd in het algemeen relevant gevonden en de EU-bijstand die via projecten werd 
verleend, was ten dele doeltreffend in het versterken van het openbaar bestuur. De reikwijdte en timing van de 
projecten werden echter niet altijd goed gecoördineerd met de programma’s voor begrotingssteun. De 
specifieke technische bijstand ten behoeve van de ontwikkeling van de bestuurlijke capaciteit werd pas 
maanden na het hoofdprogramma voor begrotingssteun opgestart. Er werd niet altijd gebruikgemaakt van 
andere projecten voor technische bijstand en van twinningprojecten om programma’s voor begrotingssteun 
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voor te bereiden of te ondersteunen. Hoewel de projecten in het algemeen de verwachte output opleverden, 
waren de resultaten niet altijd duurzaam vanwege een gebrek aan politieke wil en andere externe factoren. 

De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie om de EU-bijstand voor Moldavië te 
verbeteren: 

• er moet zorgvuldiger gebruik worden gemaakt van het vroegtijdig waarschuwingssysteem om risico’s te 
voorkomen of te beperken;  

• er moet een betere koppeling worden gemaakt tussen steunprogramma’s en nationale strategieën; 

• het gebruik van voorwaarden en prestatie-indicatoren moet worden versterkt; 

• aanvullende, op stimulansen gebaseerde middelen moeten duidelijker worden gekoppeld aan 
aantoonbare vooruitgang; 

• projecten en programma’s voor sectorale begrotingssteun moeten worden gecoördineerd; 

• de duurzaamheid van projecten moet worden gewaarborgd door een systematischer beoordeling van de 
capaciteit en politieke inzet van overheidsinstanties om de resultaten in stand te houden.  

 

Noot voor de redactie 

De EU werkt met de Republiek Moldavië samen in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid en de 
oostelijke regionale dimensie daarvan, het Oostelijk Partnerschap. Het Europees nabuurschapsinstrument is het 
financiële instrument van de EU dat is bestemd voor nabuurschapslanden in de periode 2014-2020. Sinds 2007 is 
er 782 miljoen euro EU-steun aan Moldavië toegewezen. Dit komt neer op bijna 37 euro per inwoner per jaar, de 
hoogste toegewezen steun per hoofd van de bevolking van alle oostelijke buurlanden van de EU.  

Tot de belangrijkste problemen van Moldavië behoren wijdverbreide corruptie en zwakke openbare instellingen, 
die sinds 2007 een belangrijk element zijn van de EU-bijstand. Een aanzienlijk percentage van de steun wordt 
verleend in de vorm van begrotingssteun. Dit houdt in dat er middelen in de nationale schatkist van het 
partnerland worden gestort mits er is voldaan aan bepaalde voorwaarden. De overige steun wordt verleend via 
projecten. 

In 2014 ondertekenden Moldavië en de EU een associatieovereenkomst, die onder andere voorziet in een diepe 
en brede vrijhandelszone. 

 

Speciaal verslag nr. 13/2016: “Bijstand van de EU voor het versterken van het openbaar bestuur in Moldavië” is 
beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


