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Според одиторите в Молдова се наблюдават „ограничени 
доказателства за напредък“, свързан с помощта от ЕС. 
Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата финансовото подпомагане за Молдова, което е 
насочено към укрепване на административния капацитет на страната, има ограничен ефект. Молдова е 
най-бедната държава в Европа. От 2007 г. насам за нея е отпусната помощ от ЕС в размер на 782 млн. 
евро, което представлява почти 37 евро на глава от населението годишно — най-високият размер 
финансиране от всички източни съседи на ЕС. 

При извършената проверка на програмите за бюджетна подкрепа в секторите на правосъдието, 
публичните финанси, здравеопазването и водоснабдяването обаче одиторите откриха само ограничени 
доказателства за напредък. Някои от недостатъците могат да бъдат обяснени с влиянието на външни 
фактори, като например липсата на политическа воля от страна на националните органи. Други се дължат 
на слабости в модела и изпълнението на одитираните програми и проекти. 

„ЕС е изправен пред значителни предизвикателства при предоставянето на помощ на Молдова“, 
заяви Hans Gustaf Wessberg — членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Съчетанието от 
политическа и макроикономическа нестабилност, слабо управление и слаба публична администрация 
значително намалява влиянието на Европейската комисия за насърчаване на реформи“. 

Освен това одиторите установиха, че Комисията е можела да реагира по-бързо в случаите, когато са се 
реализирали рискове, свързани с предоставената подкрепа. Програмите не са съгласувани в достатъчна 
степен с националните стратегии на Молдова и потенциалните ползи от тях са били намалени, тъй като 
Комисията не е използвала в пълна степен правомощията си да определя предварителни условия за 
извършване на плащания. Комисията е можела да бъде по-стриктна при извършването на оценка дали 
условията са били изпълнени, а отпускането на допълнителни средства въз основа на стимули не е било 
изцяло оправдано. 

Използваните за проектите модели като цяло са уместни, а помощта от ЕС, предоставена чрез проекти, е 
била частично ефективна за укрепване на публичната администрация. Обхватът и графикът на проектите 
обаче невинаги са били добре координирани с програмите за бюджетна подкрепа. Отпускането на 
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конкретната техническа помощ за развиването на административен капацитет е започнало месеци след 
стартирането на основната програма за бюджетна подкрепа. Други проекти за техническа помощ 
и туининг проекти невинаги са били използвани за подготовка и подпомагане на програмите за бюджетна 
подкрепа. Въпреки че проектите като цяло са постигали очакваните крайни продукти, резултатите 
невинаги са били устойчиви поради липса на политическа воля и други външни фактори. 

Сметната палата отправя известен брой препоръки към Комисията с оглед подобряване на ефективността 
на помощта от ЕС за Молдова: 

• системата за ранно предупреждение следва да се използва по-стриктно с цел предотвратяване или 
смекчаване на рисковете;  

• програмите за бюджетна подкрепа следва да се свържат по-добре с националните стратегии; 

• следва да се използват по-засилено условия и показатели за изпълнението; 

• допълнителните средства, основани на стимули, следва да се свържат по-ясно с демонстрирания напредък; 

• проектите и програмите за бюджетна подкрепа следва да се координират; 

• Комисията следва да осигури устойчивост на проектите, като извършва по-систематична оценка на 
капацитета и политическата ангажираност на публичните органи да поддържат постигнатите резултати.  

 

Бележки към издателите 

ЕС си сътрудничи с Република Молдова в рамките на Европейската политика за съседство и, по-конкретно, 
нейното измерение за източните региони — Източното партньорство. Европейският инструмент за 
съседство е финансов инструмент на ЕС, предназначен за съседните страни за периода 2014—2020 г. От 
2007 г. насам за Молдова е разпределена помощ от ЕС в размер на 782 млн. евро Това представлява 
почти 37 евро на глава от населението годишно — най-високият размер отпусната помощ от всички 
източни съседи на ЕС.  

Между основните проблеми на Молдова са широкоразпространената корупция и слабостите на нейните 
държавни институции, които са важен елемент на помощта от ЕС от 2007 г. насам. Значителна част от 
помощта се предоставя под формата на бюджетна подкрепа. Това означава прехвърляне на средства към 
националната хазна на държавата партньор, ако са изпълнени определени условия. Останалата част от 
помощта се предоставя чрез проекти. 

През 2014 г. Молдова и ЕС подписват споразумение за асоцииране, в което се предвижда създаването на 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. 

 

Специален доклад № 13/2016 „Помощ от ЕС за укрепване на публичната администрация в Молдова“ е 
публикуван на 23 официални езика на ЕС. 

 


