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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2019 

Περιορισμένα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 
χρηματοδότησης της ΕΕ προς το Μαρόκο, δηλώνουν οι 
ελεγκτές 
Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο, η οποία παρασχέθηκε μέσω απευθείας 
μεταβίβασης κονδυλίων στο ταμείο της χώρας την περίοδο 2014-2018, είχε περιορισμένη 
προστιθέμενη αξία και ικανότητα στήριξης των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, σύμφωνα με νέα 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Οι ελεγκτές θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που είχαν προσδιοριστεί στην εθνική στρατηγική και 
στη στρατηγική της ΕΕ, ωστόσο κατέτμησε τη χρηματοδότηση σε υπερβολικά πολλούς τομείς, 
γεγονός που ενδεχομένως να αποδυνάμωσε τον αντίκτυπό της. Διαπίστωσαν επίσης ότι η 
διαχείριση από την Επιτροπή των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης στο Μαρόκο 
χαρακτηριζόταν από αδυναμίες στον τρόπο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, 
καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας προς το Μαρόκο. Όσον αφορά την 
περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή προγραμμάτισε τη χορήγηση βοήθειας ύψους 
1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως σε τρεις τομείς προτεραιότητας: στις κοινωνικές υπηρεσίες, 
στο κράτος δικαίου και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα τέλη του 2018 είχε συνάψει συμβάσεις αξίας 
562 εκατομμυρίων ευρώ και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους σχεδόν 206 εκατομμυρίων 
ευρώ, στο πλαίσιο του μέσου δημοσιονομικής στήριξης. Το εν λόγω μέσο αποσκοπεί στην 
προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αντιστοιχεί 
δε στο 75 % των ετήσιων δαπανών της ΕΕ υπέρ της συγκεκριμένης χώρας. 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν αν η Επιτροπή διαχειρίστηκε με αποτελεσματικό τρόπο τη δημοσιονομική 
στήριξη της ΕΕ για τους τομείς προτεραιότητας στο Μαρόκο την περίοδο 2014-2018, καθώς και αν 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Εξέτασαν τους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της 
δικαιοσύνης, καθώς και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. 

«Η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο δεν υποστήριξε επαρκώς την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων στη χώρα και η πρόοδος που σημειώθηκε ως προς ορισμένες βασικές προκλήσεις 
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ήταν περιορισμένη,» δήλωσε ο Hannu Takkula, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. 
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να 
εστιάσει τη στήριξή της σε λιγότερους τομείς και να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο 
πολιτικής με το Μαρόκο.» 

Η Επιτροπή είχε εκτιμήσει σωστά τις ανάγκες και τους κινδύνους και θεώρησε ότι τη 
δημοσιονομική στήριξη ως το κατάλληλο μέσο παροχής βοήθειας προς το Μαρόκο. Η μέση 
δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ, που επί του παρόντος ανέρχεται σε περίπου 132 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως, αντιστοιχεί στο 0,37 % των μέσων ετήσιων δημοσιονομικών δαπανών της χώρας. 
Κατά συνέπεια, η μόχλευσή της είναι συνολικά περιορισμένη. Παράλληλα, οι ελεγκτές 
διαπίστωσαν ότι σημαντικά ποσά στους προϋπολογισμούς διαφόρων υπουργείων δεν είχαν 
ακόμη αναλωθεί, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ. 

Η Επιτροπή είχε ορίσει τους τρεις τομείς προτεραιότητας. Εντούτοις, οι ελεγκτές διαπίστωσαν 
ότι αυτοί περιείχαν 13 υποτομείς, πολλοί από τους οποίους θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
αυτοτελείς τομείς. Οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι ένας τόσο ευρύς ορισμός των επιλέξιμων 
πεδίων με τόσο μεγάλο αριθμό τομέων μειώνει τον δυνητικό αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ. 
Επισημαίνουν επίσης ότι η Επιτροπή δεν είχε διαθέσει κονδύλια σε τομεακά προγράμματα 
χρησιμοποιώντας μια διαφανή μέθοδο και ο συντονισμός των χορηγών βοήθειας μεταξύ των 
τομέων δεν ήταν ομοιόμορφος. 

Επί του παρόντος, τα προγράμματα εξακολουθούν να βρίσκονται εν εξελίξει, μέχρι στιγμής 
ωστόσο ο αντίκτυπός τους δεν είναι σημαντικός, δεδομένου ότι, έως τα τέλη του 2018, είχαν 
επιτύχει λιγότερες από τις μισές τιμές-στόχο. Επιπλέον, αρκετές από αυτές τις τιμές-στόχο δεν 
ήταν αρκετά φιλόδοξες ώστε να υποστηρίξουν την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, 
επειδή ορισμένες φορές οι εν λόγω τιμές είχαν ήδη επιτευχθεί (ή δεν απείχαν πολύ από την 
επίτευξή τους) κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης. Οι ελεγκτές 
διαπίστωσαν ότι δεν διενεργούνταν αυστηροί έλεγχοι κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
και ότι ενίοτε πραγματοποιούνταν πληρωμές χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι τιμές-στόχος ή ακόμη 
και όταν η κατάσταση είχε στην πραγματικότητα επιδεινωθεί. Επίσης, περιορισμένη ήταν η 
πρόοδος και ως προς ορισμένα οριζόντια ζητήματα. 

Το 2015 το Μαρόκο ανέστειλε τον επίσημο πολιτικό διάλογο με την ΕΕ όταν το Γενικό 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελούσε μέρος των 
συμφωνιών Μαρόκου-ΕΕ για τη γεωργία και την αλιεία. Σύμφωνα με τους υφιστάμενους 
κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή εξακολούθησε να παρέχει δημοσιονομική στήριξη κατά την εν λόγω 
περίοδο της στασιμότητας του πολιτικού διαλόγου, η οποία διήρκεσε μέχρι το 2019. Εντούτοις, 
η Επιτροπή δεν αξιοποίησε τον χρόνο αυτό για να αναπτύξει μια σαφή στρατηγική, 
προσανατολισμένη προς το μέλλον, όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις.  

Στην έκθεση συνιστάται στην Επιτροπή να εστιάσει τη στήριξή της σε λιγότερους τομείς, να 
βελτιώσει τους δείκτες επιδόσεων ούτως ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση, να 
ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου σχετικά με τις εκταμιεύσεις, να ενδυναμώσει τον διάλογο 
πολιτικής και να αυξήσει την προβολή της στήριξης της ΕΕ. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το Μαρόκο συνιστά σημαντικό πολιτικό και οικονομικό εταίρο για την ΕΕ. Η δημοσιονομική 
στήριξη της ΕΕ συνεπάγεται τη μεταβίβαση κονδυλίων στο εθνικό ταμείο της χώρας-εταίρου. Τα 
μεταβιβαζόμενα κονδύλια δεν προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό. Εντούτοις, η χώρα πρέπει 
να πληροί ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας πριν από την έναρξη του προγράμματος και κατά 
τη διάρκειά του, καθώς και να ικανοποιεί ορισμένους όρους πριν από την πραγματοποίηση 
πληρωμών.  

Η ειδική έκθεση 9/2019, με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο - Περιορισμένα αποτελέσματα 
μέχρι τώρα», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ.  
Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, το ΕΕΣ θα δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με την ποιότητα των 
δεδομένων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ. 

 
Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο για τη συγκεκριμένη έκθεση 
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