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EU-tarkastajat: Moldovalle myönnetyn EU-tuen tarkastuksessa 
saatiin ”vain vähän evidenssiä edistymisestä” 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreen kertomuksen mukaan Moldovan julkishallinnon lujittamiseen 
tähdänneellä EU:n rahoitustuella on ollut vain vähäisiä vaikutuksia. Moldova on Euroopan köyhin maa. Sille 
on vuodesta 2007 alkaen ohjattu EU-tukea yhteensä 782 miljoonaa euroa eli vuodessa lähes 37 euroa 
asukasta kohti. Kyseessä on suurin EU:n itäiselle naapurille maksettava tuki. 

Edistymisestä löydettiin kuitenkin vain vähän evidenssiä oikeusalaa, julkista taloutta, julkista terveydenhuoltoa ja 
vesialaa koskevien budjettituen ohjelmien tarkastuksen perusteella. Osa havaituista puutteista selittyi ulkoisilla 
tekijöillä, kuten viranomaisten poliittisen tahdon puuttumisella. Muut puutteet puolestaan liittyvät 
tarkastettujen ohjelmien ja hankkeiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. 

“EU:lla on huomattavia haasteita Moldovalle osoitetun tuen täytäntöönpanossa”, sanoo kertomuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg. ”Poliittinen ja 
makrotaloudellinen epävakaus sekä heikko hallinto ja julkishallinto yhdessä heikentävät huomattavasti 
komission mahdollisuuksia edistää uudistusta”. 

Tarkastajat havaitsivat, että komissio olisi voinut reagoida nopeammin tuen yhteydessä toteutuneisiin riskeihin. 
Ohjelmia ei ollut mukautettu riittävän hyvin Moldovan strategioihin. Lisäksi ohjelmien mahdollista hyödyllisyyttä 
heikensi se, että komissio ei käyttänyt täysimääräisesti mahdollisuutta asettaa maksulle ehtoja. 
Kannustinperusteisten lisävarojen myöntämistä ei perusteltu riittävästi, ja komissio olisi voinut arvioida ehtojen 
täyttymistä tiukemmin. 

Hankkeiden suunnittelu havaittiin yleisesti ottaen relevantiksi ja niiden kautta kanavoitu EU:n tuki oli osittain 
vaikuttavaa julkishallinnon lujittamisen kannalta. Hankkeiden laajuutta ja ajoitusta ei kuitenkaan ollut aina 
koordinoitu hyvin budjettituen ohjelmien kanssa. Hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen tarkoitettu erityinen 
tekninen apu käynnistyi vasta kuukausia pääasiallisen budjettituen ohjelman jälkeen. Muita teknisen avun 
hankkeita ja twinning-hankkeita ei aina hyödynnetty budjettituen ohjelmien valmistelussa tai tukemisessa. 
Vaikka hankkeista yleensä saatiin tavoitellut tuotokset, tulokset eivät olleet aina kestäviä poliittisen tahdon 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

puuttumisesta tai muista ulkoisista tekijöistä johtuen. 

Tarkastajat esittävät komissiolle joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n Moldovalle antamaa 
tukea. 

• Ennakkovaroitusjärjestelmää olisi hyödynnettävä tiukemmin riskien estämiseksi tai lieventämiseksi.  

• Budjettituen ohjelmat olisi yhdistettävä paremmin kansallisiin strategioihin. 

• Ehtojen ja tulosindikaattoreiden käyttöä olisi lujitettava. 

• Kannustinperusteinen lisärahoitus olisi selkeämmin sidottava osoitettavissa olevaan edistykseen. 

• Komission tulisi koordinoida hankkeita ja alakohtaisia budjettituen ohjelmia. 

• Hankkeiden kestävyys olisi varmistettava arvioimalla systemaattisemmin viranomaisten valmiuksia ja 
poliittista sitoutumista tulosten säilyttämiseen.  

 

Toimittajille tiedoksi 

EU tekee Moldovan tasavallan kanssa yhteistyötä Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa ja sen itäisen 
alueellisen ulottuvuuden – itäisen kumppanuuden – yhteydessä. Euroopan naapuruuspolitiikan väline on EU:n 
rahoitusväline, jonka avulla rahoitetaan naapuruuspolitiikkaa kaudella 2014–2020. Moldovalle on vuodesta 2007 
alkaen ohjattu yhteensä 782 miljoonaa euroa EU-tukea. Määrä on vuosittain lähes 37 euroa asukasta kohti. 
Kyseessä on suurin yhdellekään EU:n itäiselle naapurille asukasta kohti annettu tuki.  

Moldovan keskeisiin ongelmiin lukeutuvat laajalle levinnyt korruptio ja julkisten instituutioiden heikkous. 
Mainittujen ongelmien torjuminen on kuulunut EU:n tuen keskeisiin kohteisiin vuodesta 2007 alkaen. Huomattava osa 
tuesta annetaan budjettitukena. Varoja siirretään kumppanimaan valtionkassaan sillä edellytyksellä, että tietyt vaatimukset 
täyttyvät. Loput tuesta kanavoidaan hankkeiden kautta. 

Moldova ja EU tekivät vuonna 2014 assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy pitkälle menevän ja laaja-alaisen 
vapaakauppa-alueen perustaminen. 

 

Erityiskertomus nro 13/2016: “EU:n tuki Moldovan julkishallinnon lujittamiselle” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 
 


