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Mołdawia – zdaniem kontrolerów UE „nie było dostatecznych 
dowodów” na to, że osiągnięto postępy w wyniku wsparcia 
unijnego 

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijne wsparcie finansowe na 
rzecz Mołdawii, mające na celu wzmocnienie administracji publicznej w kraju, odniosło jedynie niewielki 
skutek. Mołdawia to najbiedniejszy kraj w Europie. Od 2007 r. przydzielono na jej rzecz środki pomocy unijnej 
w wysokości 782 mln euro, co stanowi prawie 37 euro w przeliczeniu na mieszkańca rocznie. Jest to najwyższa 
spośród kwot wsparcia przyznawanych wschodnim sąsiadom UE. 

Niemniej jednak gdy kontrolerzy zbadali programy wsparcia budżetowego w zakresie wymiaru sprawiedliwości, 
finansów publicznych, zdrowia publicznego i gospodarki wodnej, nie odnotowali dostatecznych dowodów na to, 
że osiągnięto postępy. Niektóre niedociągnięcia można wyjaśnić czynnikami zewnętrznymi, takimi jak brak woli 
politycznej ze strony władz krajowych. Pozostałe były spowodowane uchybieniami w koncepcji i realizacji 
skontrolowanych programów i projektów. 

– Udzielanie pomocy Mołdawii stanowi dla Unii Europejskiej poważne wyzwanie– stwierdził Hans Gustaf 
Wessberg, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie – Brak 
stabilności politycznej i makroekonomicznej w połączeniu ze nieskutecznym sprawowaniem rządów i słabą 
administracją publiczną znacznie zmniejszają możliwości zachęcania do reform, jakimi dysponuje Komisja. 

Kontrolerzy ustalili również, że Komisja mogła szybciej reagować na urzeczywistniające się zagrożenia związane 
z udzielonym wsparciem. Programy nie były dostatecznie dostosowane do mołdawskich strategii krajowych, 
a potencjalne, wynikające z nich korzyści zostały ograniczone, ponieważ Komisja nie wykorzystała w pełni 
możliwości ustalania warunków wstępnych wypłat. Komisja mogła w bardziej restrykcyjny sposób oceniać, czy 
warunki te zostały spełnione, a przydzielanie dodatkowych środków w ramach podejścia motywacyjnego nie 
było w pełni uzasadnione. 

Koncepcje projektów natomiast uznano za zasadniczo odpowiednie, a dzięki pomocy unijnej przekazywanej za 
pośrednictwem projektów udało się częściowo wzmocnić administrację publiczną. Zakres i terminy realizacji 
projektów nie zawsze były jednak dobrze skoordynowane z programami wsparcia budżetowego. Przekazywanie 
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konkretnej pomocy technicznej na rzecz rozwoju zdolności administracyjnych rozpoczęło się dopiero wiele 
miesięcy po uruchomieniu głównego programu wsparcia budżetowego. Przy przygotowaniu i wspieraniu 
programów wsparcia budżetowego nie zawsze korzystano z innych projektów pomocy technicznej lub 
programów partnerstwa. Projekty prowadziły na ogół do uzyskania spodziewanych produktów, lecz ze względu 
na brak woli politycznej i inne czynniki zewnętrzne rezultaty nie we wszystkich przypadkach były trwałe. 

Kontrolerzy przedstawiają Komisji szereg zaleceń dotyczących usprawnienia unijnej pomocy dla Mołdawii: 

• Komisja powinna bardziej rygorystycznie stosować system wczesnego ostrzegania, aby wyeliminować 
lub ograniczyć ryzyko,  

• programy wsparcia budżetowego powinny być lepiej powiązane ze strategiami krajowymi, 

• Komisja powinna w większym stopniu wykorzystywać warunki wypłat i wskaźniki wykonania zadań, 

• należy w większym stopniu uzależnić wypłaty dodatkowych środków w ramach podejścia 
motywacyjnego od wykazania postępów, 

• Komisja powinna skoordynować projekty i programy sektorowego wsparcia budżetowego, 

• należy zapewnić trwałość projektów, bardziej systematycznie oceniając zdolności władz publicznych do 
podtrzymania wyników projektów i zaangażowanie w nie.  

 

Informacje dla redaktorów 

UE współpracuje z Republiką Mołdawii w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i jej wschodniego wymiaru 
regionalnego, czyli Partnerstwa Wschodniego. Europejski Instrument Sąsiedztwa to unijny instrument finansowy 
stworzony z myślą o krajach sąsiedzkich na lata 2014-2020. Od 2007 r. Mołdawii przydzielono środki pomocy 
unijnej w wysokości 782 mln euro. Rocznie odpowiada to kwocie prawie 37 euro w przeliczeniu na mieszkańca, 
co stanowi najwyższą spośród kwot wsparcia na mieszkańca przyznawanych wschodnim sąsiadom UE.  

Do najpoważniejszych problemów Mołdawii należą szeroko rozpowszechniona korupcja i słabość instytucji 
publicznych, i to właśnie te kwestie stanowią od 2007 r. ważny cel unijnej pomocy. Znaczna część pomocy jest 
przekazywana w formie wsparcia budżetowego, w ramach którego środki finansowe trafiają do skarbu państwa 
kraju partnerskiego pod warunkiem, że spełnione zostaną określone wymogi. Pozostała część pomocy jest 
udzielana za pośrednictwem projektów. 

W 2014 r. Mołdawia podpisała układ o stowarzyszeniu z UE, w którym zawarto postanowienie o utworzeniu 
głębokiej i kompleksowej strefy wolnego handlu. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 13/2016 pt. „Pomoc UE na rzecz wzmocnienia administracji publicznej w Mołdawii” 
jest dostępne w 23 językach UE. 

 


