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Európai Számvevőszék: a Moldovának nyújtott uniós támogatás 
„csak korlátozott mértékű haladást” eredményezett 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a Moldovának nyújtott, az ország államigazgatásának 
megerősítését célzó uniós pénzügyi támogatás csak korlátozott hatást ért el. Moldova Európa legszegényebb 
országa. Az ország 2007 óta 782 millió euró uniós támogatásban részesült. Ez évente lakosonként körülbelül 
37 eurót jelent, ami a legnagyobb összeg az Unió keleti szomszédjai között. 

Amikor azonban a számvevők az igazságügy, a közpénzgazdálkodás, a közegészségügy és a vízgazdálkodás 
területén végrehajtott költségvetés-támogatási programokat vizsgálták, csak korlátozott mértékű haladást 
állapítottak meg. Néhány hiányosság külső tényezőknek, mint pl. a nemzeti hatóságok részéről hiányzó kellő 
politikai akaratnak tudható be, mások viszont az ellenőrzött programok és projektek kialakítási és végrehajtási 
hiányosságaival magyarázhatók. 

„Az Unió jelentős kihívásokkal szembesül a Moldovának nyújtott támogatás kapcsán” – jelentette ki 
Hans Gustaf Wessberg, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „A politikai és makrogazdasági instabilitás, az 
irányítási hiányosságok és a gyenge államigazgatás jelentősen behatárolják az Európai Bizottság lehetőségeit a 
reformok elősegítésére”. 

A számvevők megállapították, hogy a Bizottság gyorsabban reagálhatott volna a támogatással kapcsolatos 
kockázatok valóra válásakor. A programokat nem igazították hozzá kellően a moldovai stratégiákhoz és azok 
potenciális előnyeit csökkentette, hogy a Bizottság nem élt teljes mértékben a folyósítás előfeltételek 
teljesüléséhez kötésének lehetőségével. A Bizottság szigorúbban értékelhette volna a feltételek teljesülését, 
ezenkívül az ösztönzőkön alapuló kiegészítő források odaítélése nem volt teljesen indokolt. 

A projektek kialakítása általánosságban relevánsnak bizonyult és a projektek révén folyósított uniós 
segítségnyújtás részlegesen eredményes volt az államigazgatás megerősítésében. A projektek hatóköre és 
időzítése azonban nem mindig volt megfelelően koordinálva a költségvetés-támogatási programokkal. 
A kifejezetten az adminisztratív kapacitás fejlesztésére szolgáló technikai segítségnyújtás csak hónapokkal a fő 
költségvetés-támogatási program kezdete után indult el. Nem mindig használtak más technikai segítségnyújtási 
és ikerintézményi projekteket a költségvetés-támogatási programok előkészítéséhez vagy támogatásához. Bár a 
projektek általában meghozták az elvárt outputokat, az eredmények a politikai akarat hiánya és más külső 
tényezők miatt nem mindig voltak fenntarthatóak. 
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A számvevők több ajánlást is megfogalmaztak a Bizottság számára a Moldovának nyújtott uniós segítségnyújtás 
javítása érdekében: 

• alkalmazza szigorúbban a korai előrejelző rendszert a kockázatok megelőzésére és mérséklésére; 

• kapcsolja össze szorosabban a költségvetés-támogatási programokat a nemzeti stratégiákkal; 

• határozottabban alkalmazzon feltételérvényesítést és teljesítménymutatókat; 

• az ösztönzőkön alapuló kiegészítő források kapcsolódjanak egyértelműbben a bizonyított haladáshoz; 

• a projekteket koordinálja az ágazati költségvetés-támogatási programokkal; 

• gondoskodjék a projektek fenntarthatóságáról azáltal, hogy szisztematikusabban figyelembe veszi az 
állami intézményeknek az eredmények fenntartására való képességét és amelletti politikai elkötelezettségét. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Unió az európai szomszédságpolitika, és annak keleti regionális dimenziója keretében, a keleti partnerség 
terén folytat együttműködést Moldovával. Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozóan a szomszédságpolitika célját szolgáló uniós pénzügyi eszköz. Moldova 2007 óta 782 millió 
euró uniós segélyben részesült. Ez évente lakosonként közel 37 eurót jelent, ami a legnagyobb összeg az Unió 
keleti szomszédjai között. 

Moldova fő problémái többek között a kiterjedt korrupció és a gyenge közintézmények, és az uniós 
segítségnyújtás 2007 óta ezekre a területekre összpontosít. A segítségnyújtás jelentős része költségvetés-
támogatás formájában érkezik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a pénzeszközöket a 
partnerország államkincstárába utalják. A támogatás többi részét projektek révén folyósítják. 

2014-ben Moldova és az Unió társulási megállapodást írt alá, amely többek között egy mély és átfogó 
szabadkereskedelmi térségre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. 

 

Az „Uniós segítségnyújtás Moldova államigazgatásának megerősítésére” című 13/2016. sz. számvevőszéki 
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető. 

 


