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ES finansējums Marokai līdz šim ir nodrošinājis 
ierobežotus rezultātus, secina revidenti 
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā ziņojumā teikts, ka ES finanšu atbalsts Marokai, kas no 
2014. gada līdz 2018. gadam sniegts ar tiešiem pārskaitījumiem tās kasē, radīja ierobežotu 
pievienoto vērtību un spēju atbalstīt reformas šajā valstī. Revidenti norāda, ka Eiropas Komisija 
risināja vajadzības, kas bija apzinātas valsts un ES stratēģijās, bet piešķīra finansējumu pārāk 
daudzām jomām, un tas varēja mazināt tā ietekmi. Viņi arī konstatēja, ka Komisijas veiktajai valstij 
paredzēto budžeta atbalsta programmu pārvaldībai traucēja nepilnības atbalsta programmu 
izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā, kā arī rezultātu novērtēšanā. 

ES ir Marokas lielākā attīstības atbalsta līdzekļu devēja. Attiecībā uz 2014.–2020. gadu Komisija ir 
ieplānojusi atbalstu 1,4 miljardu EUR apmērā, galvenokārt trim prioritārām nozarēm: sociāliem 
pakalpojumiem, tiesiskumam un ilgtspējīgai izaugsmei. Līdz 2018. gada beigām tā bija noslēgusi 
līgumus par 562 miljoniem EUR un veica maksājumus 206 miljonu EUR apmērā no sava budžeta 
atbalsta instrumenta, kura mērķis ir sekmēt reformas un ilgtspējīgu izaugsmi un kurš veido 75 % no ES 
gada izdevumiem šai valstij. 

Revidenti vērtēja, vai Komisijas pārvaldība attiecībā uz ES budžeta atbalstu, kas Marokā no 2014. gada 
līdz 2018. gadam sniegts prioritārām nozarēm, bija efektīva un vai mērķi tika sasniegti. Viņi pārbaudīja 
veselības, sociālā aizsardzības un tieslietu jomas un privātā sektora attīstību. 

“ES budžeta atbalsts Marokai nepietiekami sekmēja valsts reformas, un progress būtiskāko jautājumu 
risināšanā bija ierobežots,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Hannu Takkula. “Lai pēc 
iespējas palielinātu ES finansējuma ietekmi, Komisijai jākoncentrē atbalsts mazākam nozaru skaitam 
un jāstiprina politiskais un politikas dialogs ar Maroku.” 

Komisija bija pienācīgi novērtējusi vajadzības un riskus un uzskatīja, ka budžeta atbalsts ir 
piemērotākais instruments atbalsta sniegšanai Marokai. Pašlaik ES budžeta atbalsts vidēji 
132 miljonu EUR apmērā gadā veido aptuveni 0,37 % no valsts vidējiem gada budžeta izdevumiem. 
Tāpēc tā kopējais sviras efekts ir ierobežots. Tajā pašā laikā revidenti konstatēja, ka ievērojamas 
summas palika neizlietotas, un tās rada šaubas par ES finanšu atbalsta pievienoto vērtību. 
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Komisija bija noteikusi trīs prioritāras nozares. Tomēr revidenti konstatēja, ka tajās bija ietvertas 
13 apakšnozares, no kurām daudzas varēja uzskatīt par atsevišķām nozarēm. Revidenti brīdina, ka 
tāda plaša atbalsttiesīgo jomu definīcija, kas attiecas uz lielu nozaru skaitu, mazina iespējamo ES 
atbalsta ietekmi. Viņi arī norāda, ka metode, ko Komisija izmantoja, lai piešķirtu finansējumu nozaru 
programmām, nebija pārredzama un līdzekļu devēju koordinēšana starp nozarēm nebija saskaņota. 

Programmas joprojām tiek īstenotas, bet līdz šim nav radījušas būtisku ietekmi, jo līdz 2018. gada 
beigām tika sasniegta mazāk nekā puse programmu mērķu. Turklāt vairāki no šiem mērķiem nebija 
pietiekami vērienīgi, lai sekmētu jēgpilnas reformas, jo dažreiz finansēšanas nolīguma parakstīšanas 
laikā mērķi jau bija sasniegti (vai bija tuvu sasniegšanai). Revidenti konstatēja, ka nebija stingras 
kontroles rezultātu izvērtēšanā un dažreiz maksājumi tika veikti tad, kad mērķi nebija sasniegti, un pat 
tad, kad situācija faktiski bija pasliktinājusies. Ierobežots progress bija arī dažos transversālos 
jautājumos. 

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma par to, ka Rietumsahāra nav līgumslēdzēja puse Marokas 
nolīgumos ar ES lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā, Maroka apturēja oficiālo politisko dialogu 
ar Eiropas Savienību. Nogaidīšanas periodā, kas ilga līdz 2019. gadam, Komisija saskaņā ar ES finanšu 
noteikumiem turpināja sniegt budžeta atbalstu. Tomēr Komisija neizmantoja šo laiku, lai izstrādātu 
skaidru un tālejošu stratēģiju divpusējām attiecībām.  

Ziņojumā ir ieteikts Komisijai koncentrēt atbalstu mazākam nozaru skaitam, uzlabot rezultatīvos 
rādītājus objektīvai novērtēšanai, pilnveidot izmaksu kontroles procedūras, stiprināt politikas dialogu 
un palielināt ES atbalsta pamanāmību. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Maroka ir svarīga ES politiskā un ekonomiskā partnere. ES budžeta atbalsts ietver finanšu 
pārskaitījumus uz partnervalsts kases kontu. Finansējums nav iezīmēts kādam konkrētam nolūkam. 
Taču valstij pirms programmu uzsākšanas un to laikā ir jāizpilda noteikti attiecināmības kritēriji, kā arī 
pirms maksājumu saņemšanas jāpanāk atbilstība nosacījumiem.  

Īpašais ziņojums Nr. 9/2019 “ES atbalsts Marokai —rezultāti līdz šim ir ierobežoti” ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu ES 23 valodās.  

Ceturtdien, 12. decembrī, ERP publicēs īpašo ziņojumu par datu kvalitāti ES budžeta atbalsta jomā. 
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