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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. gruodžio 11 d. 

ES teikiamo finansavimo Marokui rezultatai kol kas yra 
riboti, teigia auditoriai 
Naujojoje Europos Audito Rūmų (EAR) ataskaitoje teigiama, kad ES finansinė pagalba Marokui, 
2014–2018 m. suteikta tiesioginiais pervedimais į jo iždą, suteikė ribotos pridėtinės vertės ir 
ribotų galimybių remti reformas šalyje. Europos Komisija atsižvelgė į nacionalinėse ir ES 
strategijose nustatytus poreikius, tačiau paskirstė finansavimą pernelyg daug sričių, o tai galėjo 
susilpninti jo poveikį, teigia auditoriai. Jie taip pat nustatė, kad Komisijos vykdomam šaliai 
skirtų paramos biudžetui programų valdymui trukdė jų rengimo, įgyvendinimo ir stebėjimo, 
taip pat rezultatų vertinimo trūkumai. 

ES yra didžiausia paramos vystymuisi teikėja Maroke. 2014–2020 m. Komisija suplanavo 
1,4 milijardo eurų pagalbą, skirtą daugiausia trims prioritetiniams sektoriams: socialinių paslaugų, 
teisinės valstybės ir tvaraus augimo. Iki 2018 m. pabaigos ji sudarė 562 milijonų eurų vertės 
sutarčių ir atliko beveik 206 milijonų eurų vertės mokėjimų pagal savo paramos biudžetui 
priemonę, kuria siekiama skatinti reformas ir darnaus vystymosi tikslus ir kuri sudaro 75 % šalies 
metinių ES išlaidų. 

Auditoriai įvertino, ar Komisijos paramos ES biudžetui, skirtos prioritetiniams sektoriams Maroke, 
valdymas 2014–2018 m. buvo veiksmingas ir ar buvo pasiekti tikslai. Jie tikrino sveikatos, socialinės 
apsaugos, teisingumo ir privataus sektoriaus vystymosi sektorius. 

„ES parama Maroko biudžetui buvo nepakankamai remiamos šalies reformos, o pažanga sprendžiant 
pagrindines problemas buvo ribota, – teigė už ataskaitą atsakingas EAR narys Hannu Takkula. – 
Siekdama kuo labiau padidinti ES finansavimo poveikį, Komisija turėtų sutelkti paramą į mažiau 
sektorių ir stiprinti su Maroku vedamą politinį dialogą ir dialogą politikos klausimais.“ 

Komisija tinkamai įvertino poreikius ir rizikas ir manė, kad parama biudžetui yra tinkama pagalbos 
teikimo Marokui priemonė. Šiuo metu vidutinė ES parama biudžetui, siekianti apie 132 milijonus 
eurų per metus, sudaro apie 0,37 % vidutinių šalies metinių biudžeto išlaidų. Todėl bendras jos 
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finansinis svertas yra ribotas. Tuo pat metu auditoriai nustatė, kad didelės ministerijų biudžetų 
sumos liko nepanaudotos, o tai kelia abejonių dėl ES finansinės paramos pridėtinės vertės. 

Komisija nustatė tris prioritetinius sektorius. Tačiau auditoriai nustatė, kad juos sudarė 13 
pasektorių, kurių daugumą buvo galima laikyti atskirais sektoriais. Auditoriai įspėja, kad tokia plati 
tinkamų finansuoti sričių apibrėžtis, apimanti daug sektorių, sumažina galimą ES paramos poveikį. 
Jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija neskyrė finansavimo sektorių programoms 
naudodamasi skaidriu metodu, o paramos teikėjų koordinavimas įvairiuose sektoriuose buvo 
netolygus. 

Šiuo metu programos tebevykdomos, tačiau iki šiol reikšmingo poveikio nebuvo, nes iki 2018 m. 
pabaigos buvo pasiekta mažiau nei pusė jų tikslų. Be to, kai kurie iš šių tikslų nebuvo pakankamai 
ambicingi, kad jais būtų galima paremti prasmingas reformas, nes kartais jie jau buvo pasiekti 
(arba buvo beveik pasiekti), kai finansavimo susitarimai buvo pasirašomi. Auditoriai nustatė, kad 
nebuvo vykdoma griežta rezultatų vertinimo kontrolė, o mokėjimai kartais buvo atliekami, kai 
tikslai nebuvo pasiekti ir net kai padėtis faktiškai pablogėjo. Taip pat nedidelė pažanga padaryta 
sprendžiant kai kuriuos kompleksinius klausimus. 

Marokas sustabdė formalų politinį dialogą su ES po to, kai Europos Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad Vakarų Sachara nėra Maroko žemės ūkio ir žuvininkystės susitarimų su ES šalis. 
Laikydamasi ES finansinių taisyklių, sustabdymo laikotarpiu, kuris tęsėsi iki 2019 m., Komisija ir 
toliau teikė paramą biudžetui. Tačiau Komisija nepasinaudojo laiku, kad parengtų aiškią, į ateitį 
orientuotą dvišalių santykių strategiją.  

Ataskaitoje rekomenduojama, kad Komisija sutelktų savo paramą į mažiau sektorių, pagerintų 
veiksmingumo rodiklius, kad būtų galima atlikti objektyvų vertinimą, patobulintų išmokų 
kontrolės procedūras, sustiprintų politinį dialogą ir padidintų ES paramos matomumą. 

 

Pastabos leidėjams 

Marokas yra svarbus politinis ir ekonominis ES partneris. ES parama biudžetui apima finansinius 
pervedimus į šalies partnerės nacionalinę iždo sąskaitą. Lėšos nėra skirtos konkrečiam tikslui. 
Tačiau prieš atlikdama mokėjimus šalis turi atitikti tam tikrus tinkamumo kriterijus prieš 
programą ir jos metu ir įvykdyti tam tikras sąlygas.  

Specialioji ataskaita Nr. 9/2019 „ES parama Marokui. Iki šiol gauti riboti rezultatai“ paskelbta 23 ES 
kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu).  
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, EAR paskelbs specialiąją ataskaitą dėl ES paramos biudžetui duomenų 
kokybės. 
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