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Moldova: “tikai ierobežoti pierādījumi par progresu”, ko devis 
ES atbalsts, secina revidenti 
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ES finansiālajam atbalstam Moldovai, kura mērķis bija 
nostiprināt valsts pārvaldi, bijusi tikai ierobežota ietekme. Moldova ir nabadzīgākā valsts Eiropā. Kopš 
2007. gada tai ir piešķirts ES atbalsts 782 miljonu EUR apmērā, kas ir gandrīz 37 EUR uz vienu iedzīvotāju gadā, 
tātad lielākā summa salīdzinājumā ar citiem ES austrumu kaimiņiem. 

Bet, kad revidenti pārbaudīja budžeta atbalsta programmas tādās jomās kā tieslietas, publiskās finanses, 
sabiedrības veselība un ūdensapgāde, tie ieguva ierobežotus pierādījumus par progresu. Dažas no nepilnībām 
bija skaidrojamas ar ārējiem faktoriem, tostarp valsts iestāžu politiskās griba trūkumu. Pārējās nepilnības bija 
izraisījuši trūkumi revidēto programmu un projektu izstrādē un īstenošanā. 

“Eiropas Savienībai ir lielas grūtības ar palīdzības sniegšanu Moldovai,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais 
Eiropas Revīzijas palātas loceklis Hans Gustaf Wessberg. “Politiskā un makroekonomiskā nestabilitāte un vāja 
pārvaldība un valsts pārvalde ievērojami samazina Eiropas Komisijas iespējas veicināt reformas.” 

Revidenti konstatēja, ka, īstenojoties ar atbalstu saistītajiem riskiem, Komisija būtu varējusi reaģēti ātrāk. 
Programmas nebija pietiekami saskaņotas ar Moldovas stratēģijām, un to iespējamie ieguvumi mazinājās, jo 
Komisija pilnībā neizmantoja savas pilnvaras maksājumus veikt tikai tad, ja ir izpildīti izvirzītie priekšnosacījumi. 
Komisija būtu varējusi stingrāk vērtēt nosacījumu izpildi, un stimulējošā papildu finansējuma piešķiršana nebija 
pilnībā pamatota. 

Projekti kopumā tika atzīti par būtiskiem, un ES sniegtā palīdzība valsts pārvaldes stiprināšanai, īstenojot 
projektus, bija daļēji efektīva. Tomēr projektu tvērums un termiņi ne vienmēr bija veiksmīgi saskaņoti ar budžeta 
atbalsta programmām. Īpašo tehnisko palīdzību administratīvās spējas attīstībai sāka sniegt vairākus mēnešus 
pēc budžeta atbalsta pamatprogrammas. Lai sagatavotu budžeta atbalsta programmas vai palīdzētu tās īstenot, 
ne vienmēr tika izmantoti citi tehniskās palīdzības un mērķsadarbības projekti. Lai gan kopumā projektos tika 
sasniegti paredzētie rezultāti, tie ne vienmēr bija ilgtspējīgi, jo trūka politiskās gribas un traucēja citi ārējie 
faktori. 
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Revidenti ir sagatavojuši Komisijai vairākus ieteikumus, kuru izpilde ļautu uzlabot ES palīdzību Moldovai: 

• stingrāk izmantot agrās brīdināšanas sistēmu, lai novērstu vai mazinātu risku;  

• budžeta atbalsta programmas labāk sasaistīt ar valsts stratēģijām; 

• vairāk izmantot nosacījumus un rezultatīvos rādītājus; 

• stimulējošo papildu finansējumu skaidrāk sasaistīt ar uzskatāmi pierādāmu progresu; 

• projektus saskaņot ar nozaru budžeta atbalsta programmām; 

• nodrošināt projektu ilgtspēju, sistemātiskāk izvērtējot valsts iestāžu spēju un politisko apņēmību uzturēt 
rezultātus.  

 

Piezīmes izdevējiem 

ES sadarbojas ar Moldovas Republiku saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, konkrētāk, tās austrumu 
reģionālo dimensiju austrumu partnerības ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību instruments ir ES finanšu 
instruments, kas paredzēts kaimiņattiecību veidošanai 2014.–2020. gadā. Kopš 2007. gada Moldovai ir piešķirts 
ES atbalsts 782 miljonu EUR apmērā. Tas ir aptuveni 37 EUR uz vienu iedzīvotāju gadā — lielākā atbalsta summa 
uz iedzīvotāju visās ES austrumu kaimiņvalstīs.  

Moldovas galvenās problēmas cita starpā ir plaši izplatītā korupcija un valsts iestāžu neefektivitāte, kas ir bijis 
svarīgs ES palīdzības elements kopš 2007. gada. Ievērojama daļa palīdzības tiek sniegta budžeta atbalsta veidā. 
Šis atbalsts ietver finanšu līdzekļu pārvedumus partnervalsts kasei ar nosacījumu, ka tiek izpildītas konkrētas 
prasības. Atlikušo atbalsta daļu novirza projektu īstenošanai. 

Moldova un ES 2014. gadā parakstīja asociācijas nolīgumu, kurā bija iekļauti noteikumi par padziļinātu un 
visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu. 

 

Īpašais ziņojums Nr. 13/2016 “ES palīdzība valsts pārvaldes stiprināšanai Moldovā” ir pieejams 23 ES valodās. 
 


