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Luxembourg, 11. decembra 2019 

Po mnenju revizorjev so rezultati financiranja EU za 
Maroko doslej omejeni 
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je imela finančna pomoč 
EU za Maroko, izvedena z neposrednim prenosom sredstev v državno zakladnico v obdobju 
2014–2018, majhno dodano vrednost in omejeno zmožnost za spodbudo reform v Maroku. Po 
mnenju revizorjev je Evropska komisija obravnavala potrebe, opredeljene v nacionalni 
strategiji in strategiji EU, vendar je financiranje razpršila na preveč področij, kar je morda 
oslabilo njegov učinek. Revizorji so ugotovili tudi, da je bilo upravljanje programov proračunske 
podpore za Maroko, ki ga je izvajala Komisija, ovirano zaradi slabosti v njihovi zasnovi, 
izvajanju in spremljanju ter pri oceni rezultatov. 

EU je največja donatorka razvojne pomoči Maroku. Komisija je za programsko obdobje  
2014–2020 namenila 1,4 milijarde EUR pomoči, pretežno trem prednostnim sektorjem: socialnim 
storitvam, pravni državi in trajnostni rasti. Do konca leta 2018 je sklenila pogodbe v višini 
562 milijonov EUR in izvedla plačila v višini skoraj 206 milijonov EUR v okviru svojega instrumenta 
proračunske podpore, katerega namen je spodbujati reforme in cilje trajnostnega razvoja in ki 
znaša 75 % letne porabe EU za Maroko. 

Revizorji so ocenjevali, ali je bilo upravljanje proračunske podpore EU za prednostne sektorje v 
Maroku, ki ga je izvajala Komisija, med leti 2014 in 2018 uspešno in ali so bili cilji doseženi. 
Preučili so področja zdravstva, socialne zaščite, pravosodja in razvoja zasebnega sektorja. 

„Proračunska podpora EU za Maroko ni omogočila zadostne podpore za reforme v tej državi, 
napredek pri ključnih izzivih pa je bil omejen,“ je povedal Hannu Takkula, član Evropskega 
računskega sodišča, ki je pristojen za to poročilo. „Da bi se učinek financiranja EU kar najbolj 
okrepil, bi morala Komisija osredotočiti podporo na manj sektorjev ter okrepiti politični dialog in 
dialog o politikah z Marokom.“ 

Komisija je ustrezno ocenila potrebe in tveganja ter menila, da je proračunska podpora primeren 
instrument za zagotavljanje pomoči Maroku. Sedanja proračunska podpora EU v povprečni višini 
132 milijonov EUR letno znaša približno 0,37 % povprečnih letnih proračunskih odhodkov 
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Maroka, zato je njen splošni učinek finančnega vzvoda omejen. Hkrati so revizorji ugotovili, da 
znatni zneski proračunov ministrstev niso bili porabljeni, zaradi česar je dodana vrednost finančne 
pomoči EU vprašljiva. 

Komisija je opredelila tri prednostne sektorje, vendar so revizorji ugotovili, da so ti sestavljeni iz 
13 podsektorjev, od katerih bi bilo mnoge mogoče šteti za samostojne sektorje. Revizorji so 
opozorili, da tako široka opredelitev upravičenih področij, v katere je bilo zajeto veliko število 
sektorjev, zmanjšuje možni učinek podpore EU. Poudarili so tudi, da Komisija financiranja 
sektorskim programom ni dodelila z uporabo pregledne metode, usklajevanja donatorjev med 
sektorji pa je bilo neenakomerno. 

Programi trenutno še vedno potekajo, ampak doslej še niso imeli pomembnega učinka, saj je bila 
do konca leta 2018 dosežena manj kot polovica njihovih ciljev. Poleg tega več teh ciljev ni bilo 
dovolj ambiciozno zastavljenih, da bi podprli smiselne reforme, saj so bili ob sklenitvi sporazumov 
o financiranju včasih že doseženi (ali skoraj doseženi). Revizorji so ugotovili, da ni bilo strogih 
kontrol pri ocenjevanju rezultatov in da so bila plačila včasih izvršena, tudi če cilji niso bili 
doseženi, in celo takrat, ko se je stanje dejansko poslabšalo. Napredek je bil omejen tudi pri 
nekaterih medsektorskih vprašanjih. 

Maroko je prekinil formalni politični dialog z EU po tem, ko je Sodišče Evropske unije odločilo, da 
Zahodna Sahara ni pogodbenica sporazumov o kmetijstvu in ribištvu, ki jih je Maroko sklenil z EU. 
Komisija je v skladu s finančnimi pravili EU še naprej zagotavljala proračunsko podporo v obdobju 
zamrznitve, ki je trajalo do leta 2019. Vendar tega časa ni izkoristila za razvoj jasne, v prihodnost 
usmerjene strategije za dvostranske odnose.  

V poročilu se Komisiji priporoča, naj svojo podporo osredotoči na manj sektorjev, izboljša 
kazalnike smotrnosti, da bi omogočila objektivno merjenje, izboljša kontrolne postopke za 
izplačila, okrepi dialog o politikah ter poveča prepoznavnost podpore EU. 

 

Pojasnila za urednike 

Maroko je pomemben politični in gospodarski partner EU. Proračunska podpora EU zajema 
prenose finančnih sredstev na nacionalne zakladniške račune partnerske države. Sredstva niso 
predvidena za specifičen namen, vendar mora država pred začetkom programa in med njegovim 
izvajanjem izpolnjevati nekatera merila za upravičenost, pred izvršitvijo plačil pa določene 
pogoje.  

Posebno poročilo št. 9/2019 – Podpora EU Maroku: rezultati doslej omejeni – je na voljo na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.  
V četrtek, 12. decembra, bo Sodišče izdalo posebno poročilo o kakovosti podatkov v proračunski 
podpori EU. 
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