
ET 

 

 
Pressiteate eesmärk on avaldada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid. 
Aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – pressiesindaja T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pressiametnik 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 

Pressiteade 
Luxembourg, 1. september 2016 

 
 

ELi audiitorite sõnul on Moldaavias „tehtud vaid piiratud 
määral edusamme“ 
Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt on Moldova avaliku halduse tugevdamiseks antud ELi rahaline 
abi avaldanud üksnes piiratud mõju. Moldova on kõige vaesem riik Euroopas. Alates 2007. aastast on EL 
andnud Moldovale kokku 782 miljonit eurot arenguabi, mis moodustab peaaegu 37 eurot elaniku kohta – tegu 
on ELi idanaabrite seas kõige suurema summaga. 

Õiguse, avaliku halduse, rahvatervise ja vee valdkondade eelarvetoetuse programme uurides leidsid audiitorid 
aga üksnes vähesel määral tõendeid edusammude kohta. Puudused olid osaliselt tingitud välistest mõjuritest, 
nagu riigi ametiasutuste poliitilise tahte puudumine. Ülejäänud puudused olid tingitud auditeeritud 
programmide ja projektide nõrgast ülesehitusest ja elluviimisest. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Hans Gustaf Wessbergi sõnul „on Moldovale arenguabi andmine 
ELi jaoks keeruline ülesanne. Poliitiline ja makromajanduslik ebastabiilsus ning nõrgad valitsemistavad ja avalik 
haldus vähendavad oluliselt komisjoni võimet reforme soodustada“. 

Kontrollikoda leidis ka, et komisjon oleks võinud kiiremini reageerida, kui toetusega seotud riskid 
materialiseerusid. Programmid ei olnud Moldova strateegiatega piisavalt ühildatud ning nende potentsiaalset 
kasu vähendas asjaolu, et komisjon ei kasutanud täielikult ära oma võimalusi kehtestada abi väljamaksmisele 
eeltingimusi. Komisjon oleks võinud tingimuste täitmist hinnates rangem olla, ning täiendavate stiimulipõhiste 
vahendite eraldamine ei olnud täielikult põhjendatud. 

Projektid olid üldiselt asjakohased ja nende kaudu antav ELi abi oli avaliku halduse tugevdamisel osaliselt mõjus. 
Projektide maht ja ajakava ei olnud aga eelarvetoetuse programmidega alati hästi kooskõlastatud. 
Haldussuutlikkuse suurendamiseks ettenähtud konkreetset tehnilist abi hakati andma alles mitu kuud pärast 
eelarvetoetuse programmi algust. Muid tehnilise abi projekte ja mestimisprojekte ei kasutatud alati 
eelarvetoetuse programmide koostamisel või nende toetamiseks. Üldiselt saavutati projektidega kavandatud 
väljundid, ent tulemused ei olnud alati jätkusuutlikud, kuna puudus poliitiline tahe või mõjutas tulemusi mõni 
muu väline tegur. 

Kontrollikoda esitab komisjonile mitmeid soovitusi selle kohta, kuidas Moldovale antava ELi abi kvaliteeti 
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parandada: 

• kasutada riskide vältimiseks või maandamiseks süstemaatilisemalt varajase hoiatamise süsteeme;  

• paremini omavahel ühendada eelarvetoetuse programmid ja riiklikud strateegiad; 

• parandada tingimuslikkuse ja tulemusnäitajate kasutamist; 

• luua selgem seos täiendavate motiveerivate vahendite ja tõendatud edusammude vahel; 

• koordineerida omavahel projekte ja eelarvetoetuse programme; 

• hinnata süstemaatilisemalt riigiasutuste suutlikkust ja poliitilist tahet, et tagada projektide 
jätkusuutlikkus.  

 

Toimetajatele 

EL teeb Moldova Vabariigiga koostööd Euroopa naabruspoliitika, täpsemalt selle piirkondliku idapartnerluse abil. 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend on perioodil 2014–2020 naabruspoliitikale suunatud ELi 
rahastamisvahend. Alates 2007. aastast on EL andnud Moldovale kokku 782 miljonit eurot arenguabi. See 
moodustab peaaegu 37 eurot elaniku kohta aastas, mis on ELi idanaabrite seas kõige suurem summa.  

Moldova põhiprobleemideks on laialt levinud korruptsioon ja nõrgad avaliku sektori institutsioonid, mis on alates 
2007. aastast olnud üheks ELi abi oluliseks osaks. Märkimisväärne osa abist antakse eelarvetoetusena. 
Eelarvetoetuse raames kantakse rahalised vahendid peale teatud tingimuste täitmist üle partnerriigi 
riigikassasse. Ülejäänud abi andmine toimub projektide kaudu. 

2014. aastal sõlmisid Moldova ja EL assotsieerimislepingu, mis sisaldab põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna loomise sätet. 

 

Eriaruanne nr 13/2016: „ELi abi avaliku halduse tugevdamiseks Moldovas“ on kättesaadav ELi 23 keeles. 
 


