
DA 

 

 
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. 
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talsmand T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressesekretær T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. september 2016 

 
 

Moldova: "kun begrænset bevis for fremskridt" på grund af 
EU's bistand, siger revisorerne 
EU's finansielle bistand til Moldova, der sigter mod at styrke landets offentlige administration, har ifølge en ny 
beretning fra Den Europæiske Revisionsret kun haft begrænset effekt. Moldova er det fattigste land i Europa. 
Siden 2007 har landet fået tildelt 782 millioner euro i EU-bistand, hvilket svarer til næsten 37 euro pr. 
indbygger pr. år, det højeste beløb i EU's østlige nabolande. 

Men da revisorerne undersøgte budgetstøtteprogrammer inden for områderne retsvæsen, offentlige finanser, 
folkesundhed og vand, fandt de kun begrænset bevis for fremskridt. Nogle af manglerne kan forklares med 
eksterne faktorer såsom de nationale myndigheders manglende politiske vilje. Andre kunne tilskrives svagheder i 
udformningen og gennemførelsen af de reviderede programmer og projekter. 

"EU står over for store udfordringer i forbindelse med bistandent til Moldova," siger Hans Gustaf Wessberg, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kombinationen af politisk og 
makroøkonomisk ustabilitet, svag regeringsførelse og svag offentlig administration reducerer væsentligt Europa-
Kommissionens muligheder for at fremme reformer." 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen kunne have reageret hurtigere, når støtterelaterede risici 
materialiserede sig. Programmerne var ikke tilstrækkelig tilpasset til Moldovas strategier, og deres potentielle 
fordele blev reduceret, fordi Kommissionen ikke fuldt ud udnyttede mulighederne for at opstille 
forhåndsbetingelser for udbetaling af midler. Kommissionen kunne have været strengere, når den vurderede, 
om betingelserne var opfyldt, og tildelingen af supplerende incitamentsbaserede midler var ikke fuldstændig 
begrundet. 

Vi konstaterede, at projektudformningen generelt var relevant, og den EU-bistand, der blev kanaliseret gennem 
projekter, var delvis effektiv med hensyn til at styrke den offentlige administration. Omfanget og timingen af 
projekterne var dog ikke altid godt koordineret med budgetstøtteprogrammerne. Den specifikke tekniske 
bistand til udvikling af den administrative kapacitet kom først flere måneder efter selve 
budgetstøtteprogrammet. Der blev ikke altid anvendt anden teknisk bistand og twinningprojekter til at 
forberede eller understøtte budgetstøtteprogrammerne. Projekterne leverede generelt de forventede output, 
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men resultaterne var ikke altid bæredygtige på grund af manglende politisk vilje og andre eksterne faktorer. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen med henblik på at forbedre EU's bistand til 
Moldova: 

• Systemet for tidlig varsling bør anvendes mere konsekvent til at forebygge eller afbøde risici  

• Budgetstøtteprogrammerne bør kobles bedre sammen med nationale strategier 

• Anvendelsen af betingelser og resultatindikatorer bør styrkes 

• De supplerende incitamentsbaserede midler bør knyttes klarere sammen med påviselige fremskridt 

• Projekterne og de sektorspecifikke budgetstøtteprogrammer bør koordineres 

• Projekternes bæredygtighed bør sikres ved mere systematisk at vurdere de offentlige myndigheders 
kapacitet og politiske engagement til at fastholde resultaterne.  

 

Bemærkninger til redaktører 

EU samarbejder med Republikken Moldova under den europæiske naboskabspolitik og dennes regionale 
dimension, Det Østlige Partnerskab. Det europæiske naboskabsinstrument er EU's finansielle instrument for 
nabolandene i perioden 2014-2020. Siden 2007 har Moldova fået tildelt 782 millioner euro i EU-bistand. Det 
svarer til årlig næsten 37 euro pr. indbygger, hvilket er den højeste bistandstildeling pr. indbygger i alle EU's 
østlige nabolande.  

Blandt Moldovas største problemer er udbredt korruption og svage offentlige institutioner, og det har 
siden 2007 været et vigtigt element i EU's bistand at bidrage til at afhjælpe disse problemer. En væsentlig del af 
bistanden gives i form af budgetstøtte. Det indebærer, at der overføres midler til partnerlandets statskasse på 
betingelse af, at visse krav er opfyldt. Den resterende støtte kanaliseres via projekter. 

I 2014 undertegnede EU og Moldova en associeringsaftale, der blandt andet omfattede bestemmelser om et 
vidtgående og bredt frihandelsområde. 

 

Særberetning nr. 13/2016: "EU's bistand til styrkelse af den offentlige administration i Moldova" foreligger på 
23 EU-sprog. 

 


