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Moldavien: ”Endast begränsade bevis på framsteg” från EU-
stödet, säger EU:s revisorer 
EU:s ekonomiska stöd till Moldavien som syftade till att stärka landets offentliga förvaltning har endast haft 
begränsad effekt, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Moldavien är Europas fattigaste land. 
Sedan 2007 har landet fått 782 miljoner euro i EU-stöd, vilket motsvarar nära 37 euro om året per invånare 
och är det högsta beloppet i EU:s östra grannländer. 

Men när revisorerna granskade budgetstödprogrammen inom sektorerna rättsväsende, offentliga finanser, 
folkhälsa och vatten hittade de endast begränsade bevis på framsteg. Yttre faktorer låg bakom ett antal av de 
konstaterade bristerna. Andra kunde tillskrivas brister i utformningen och genomförandet av de granskade 
programmen och projekten. 

”Det är en stor utmaning för EU att genomföra stöd till Moldavien”, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot 
av revisionsrättens om ansvarar för rapporten. ”Kombinationen av politisk och makroekonomisk instabilitet, 
bristfällig styrning och en bristfällig offentlig förvaltning gör att Europeiska kommissionens möjligheter att 
uppmuntra reformer minskar betydligt.” 

Revisorerna konstaterade att kommissionen kunde ha reagerat snabbare när de risker som är kopplade till 
stödet blev verklighet. Programmen var inte tillräckligt anpassade till Moldaviens strategier. Den potentiella 
nyttan med programmen minskade på grund av att kommissionen inte fullt ut utnyttjade möjligheten att ställa 
upp villkor för utbetalning. Kommissionen kunde ha varit striktare när den bedömde om villkoren hade uppfyllts 
och dessutom beviljades ytterligare incitamentbaserade medel utan fullständig motivering. 

Projekten hade i allmänhet en lämplig utformning och EU-stöd som kanaliserades via projekt var delvis 
ändamålsenligt när det gällde att stärka den offentliga förvaltningen. Projektens omfattning och tidpunkt var 
dock inte alltid väl samordnade med budgetstödprogrammen. Det särskilda tekniska stödet för utveckling av den 
administrativa kapaciteten startade inte förrän flera månader efter det huvudsakliga budgetstödprogrammet. 
Annat tekniskt stöd och projekt för partnersamverkan användes inte alltid till att utarbeta eller stödja 
budgetstödprogram. Projekten levererade i allmänhet den förväntade outputen men resultaten var inte alltid 
hållbara på grund av bristande politisk vilja och andra yttre faktorer. 
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Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen som är avsedda att förbättra EU-stödet till 
Moldavien. Kommissionen bör göra följande: 

• Använda systemet för tidig varning striktare för att förebygga eller minska risker. 

• Koppla budgetstödprogrammen bättre till nationella strategier. 

• Stärka användningen av villkorlighet och resultatindikatorer. 

• Koppla ytterligare incitamentbaserade medel tydligare till påvisbara framsteg. 

• Samordna projekt och program med sektorsuppdelat budgetstöd. 

• Se till att projekten blir hållbara genom att mer systematiskt bedöma de offentliga myndigheternas 
kapacitet och politiska åtagande att upprätthålla resultaten.  

 

Meddelande till redaktörerna 

EU samarbetar med Moldavien inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och dess östra regionala 
dimension, det östra partnerskapet. Det europeiska grannskapsinstrumentet är EU:s finansieringsinstrument 
som är avsett för grannskapet för perioden 2014–2020. Sedan 2007 har Moldavien tilldelats 782 miljoner euro i 
EU-stöd. Det motsvarar nära 37 euro om året per invånare och är det högsta stödbeloppet i EU:s östra 
grannländer.  

Moldaviens största problem är bland annat den omfattande korruptionen och de svaga offentliga 
institutionerna, som har varit en viktig del av EU-stödet sedan 2007. En stor andel av stödet betalas ut i form av 
budgetstöd. Det innebär att medel förs över till partnerlandets statskassa, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. 
Resten av stödet kanaliseras via projekt. 

År 2014 undertecknade Moldavien och EU ett associeringsavtal som inbegrep ett djupgående och omfattande 
frihandelsområde. 

 

Särskild rapport nr 13/2016: EU-stöd för att stärka den offentliga förvaltningen i Moldavien finns på 23 EU-språk. 
 


