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Priopćenje za medije 
Luxembourg, 11. prosinca 2019. 

Financijskim sredstvima EU-a za Maroko dosad su 
ostvareni umjereni rezultati, poručuju revizori 
Financijskom pomoći EU-a Maroku, koja je pružena izravnim prijenosom sredstava u državnu 
riznicu Maroka u razdoblju 2014. – 2018., ostvarena je umjerena dodana vrijednost te je 
pružena tek ograničena potpora reformama u toj zemlji, stoji u novom izvješću Europskog 
revizorskog suda (Sud). Europska komisija uzela je u obzir potrebe utvrđene u strategijama na 
nacionalnoj razini i razini EU-a, no financijska sredstva bila su raspoređena na previše područja, 
što je moglo umanjiti njihov učinak, ističu revizori. Također su utvrdili da se Komisija suočavala 
s poteškoćama u upravljanju programima proračunske potpore za Maroko zbog nedostataka u 
njihovoj izradi, provedbi i praćenju, kao i u procjeni rezultata. 

EU je najveći donator razvojne pomoći Maroku. Komisija je za razdoblje 2014. – 2020. izradila 
programe za pružanje pomoći u iznosu od 1,4 milijarde eura, i to ponajprije za tri prioritetna 
sektora: socijalnu skrb, vladavinu prava i održiv rast. Do kraja 2018. Komisija je sklopila ugovore u 
vrijednosti od 562 milijuna eura i izvršila plaćanja u iznosu od gotovo 206 milijuna eura iz 
instrumenta proračunske potpore, čija je svrha poticati reforme i ostvarivanje ciljeva održivog 
razvoja i iz kojeg se izdvaja 75 % sredstava EU-a za tu zemlju na godišnjoj razini. 

Revizori su procijenili je li Komisija djelotvorno upravljala proračunskom potporom EU-a za prioritetne 
sektore u Maroku u razdoblju 2014. – 2018. te jesu li postignuti ciljevi te potpore. Ispitali su i sektore 
zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa te razvoj privatnog sektora. 

„Proračunskom potporom EU-a Maroku nije u dovoljnoj mjeri pružena potpora reformama u Maroku 
te je ostvaren umjeren napredak kad je riječ o pružanju odgovora na ključne izazove”, izjavio je 
Hannu Takkula, član Suda zadužen za ovo izvješće. „Kako bi se ostvario najveći mogući učinak 
financijskih sredstava EU-a, Komisija bi trebala usmjeriti potporu na manji broj sektora te ojačati 
politički dijalog i dijalog o politikama s tom zemljom.” 

Komisija je obavila odgovarajuću procjenu potreba i rizika te je smatrala da je proračunska 
potpora primjeren instrument za pružanje pomoći Maroku. Proračunska potpora EU-a trenutačno 
u prosjeku iznosi otprilike 132 milijuna eura godišnje i čini otprilike 0,37 % prosječnih godišnjih 
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proračunskih rashoda te zemlje, zbog čega je njezin cjelokupni učinak ograničen. Osim toga, 
revizori su utvrdili da su znatni iznosi sredstava iz proračuna ministarstava ostali neiskorišteni, 
čime se dovodi u pitanje dodana vrijednost financijske pomoći EU-a. 

Komisija je odredila tri prioritetna sektora. Međutim, revizori su utvrdili da su oni obuhvaćali 
13 podsektora, od kojih bi se mnogi mogli smatrati zasebnim sektorima. Revizori upozoravaju da 
se određivanjem tako širokih područja prihvatljivih za financiranje i obuhvaćanjem velikog broja 
sektora umanjuje potencijalni učinak potpore EU-a. Ističu i da Komisija nije primjenjivala 
transparentnu metodu pri dodjeli financijskih sredstava za sektorske programe i da je 
koordinacija donatora iz različitih sektora bila neujednačena. 

Provedba programa i dalje je u tijeku, ali dosad nije vidljiv znatan učinak s obzirom na to da je do 
kraja 2018. dostignuto manje od polovice njihovih ciljnih vrijednosti. Povrh toga, utvrđeno je da 
određene ciljne vrijednosti nisu bile dovoljno ambiciozne da bi potaknule korisne reforme jer su u 
nekim slučajevima u trenutku sklapanja sporazuma o financiranju već bile dostignute (ili gotovo 
dostignute). Revizori su utvrdili da se pri procjeni rezultata nisu obavljale stroge kontrole te da su 
se plaćanja katkad izvršavala unatoč tome što ciljne vrijednosti nisu dostignute pa čak i ako se 
stanje u stvarnosti pogoršalo. Napredak je bio umjeren i kad je riječ o određenim 
međusektorskim pitanjima. 

Maroko je prekinuo službeni politički dijalog s EU-om nakon što je Sud EU-a presudio da se 
sporazumi o poljoprivredi i ribarstvu sklopljeni između Maroka i EU-a ne primjenjuju na Zapadnu 
Saharu. Komisija je u skladu s financijskim pravilima EU-a nastavila pružati proračunsku potporu 
tijekom razdoblja prekida dijaloga, koje je trajalo do 2019. godine. Međutim, Komisija nije 
iskoristila to razdoblje za osmišljavanje jasne strategije za bilateralne odnose koja bi bila 
usmjerena na budućnost.  

U izvješću se preporučuje da Komisija usmjeri potporu na manji broj sektora, poboljša pokazatelje 
uspješnosti kako bi se omogućilo objektivno mjerenje napretka, unaprijedi kontrolne postupke za 
isplate, ojača dijalog o politikama i poveća vidljivost potpore EU-a. 

 

Napomene za urednike 

Maroko je važan politički i gospodarski partner za EU. Proračunska potpora EU-a uključuje 
prijenos financijskih sredstava na račun državne riznice partnerske zemlje. Ta financijska sredstva 
nisu predviđena za posebnu svrhu. Međutim, relevantna zemlja mora ispuniti određene kriterije 
prihvatljivosti prije i tijekom provedbe programa te određene uvjete prije izvršenja isplate.  

Tematsko izvješće br. 9/2019 „Potpora EU-a Maroku – dosad su ostvareni umjereni rezultati” 
dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.  
U četvrtak, 12. prosinca, Sud će objaviti tematsko izvješće o kvaliteti podataka u području 
proračunske potpore EU-a. 
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