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Pressmeddelande 
Luxemburg den 11 december 2019 

EU:s stöd till Marocko har gett begränsade resultat 
hittills, säger EU:s revisorer 
EU:s ekonomiska stöd till Marocko, i form av direktöverföringar till landets statskassa mellan 
2014 och 2018, har gett begränsat mervärde och haft begränsad förmåga att stödja reformer i 
landet, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Europeiska kommissionen utgick 
från de behov som hade identifierats i Marockos och EU:s strategier, men den fördelade 
finansieringen på för många områden, vilket kan ha försvagat dess effekt, säger revisorerna. De 
konstaterade även att kommissionens förvaltning av budgetstödprogram i landet försvårades 
av brister i utformningen, genomförandet och övervakningen av programmen samt i 
bedömningen av resultat. 

EU är den största givaren av utvecklingsbistånd till Marocko. För perioden 2014–2020 planerade 
kommissionen 1,4 miljarder euro i bistånd till framför allt tre prioriterade sektorer: sociala 
tjänster, rättsstatsprincipen och hållbar tillväxt. Vid utgången av 2018 hade den ingått kontrakt 
till ett värde av 562 miljoner euro och gjort utbetalningar på nästan 206 miljoner euro inom sitt 
budgetstödinstrument, som syftar till att främja reformer och mål för hållbar utveckling och 
utgör 75 % av EU:s årliga utgifter för Marocko. 

Revisorerna bedömde om kommissionens förvaltning av EU:s budgetstöd till de prioriterade 
sektorerna i Marocko mellan 2014 och 2018 hade varit ändamålsenligt och om målen hade uppnåtts. 
De granskade områdena hälso- och sjukvård, socialt skydd, rättsväsende och utveckling av den privata 
sektorn. 

”EU:s budgetstöd till Marocko har inte gett tillräckligt stöd till landets reformer, och framstegen med 
viktiga utmaningar har varit begränsade”, sade Hannu Takkula, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”För att maximera effekterna av EU:s finansiering, bör kommissionen rikta in 
stödet på färre sektorer och stärka den politiska dialogen och policydialogen med Marocko.” 

Kommissionen hade gjort en lämplig bedömning av behoven och riskerna och ansåg att 
budgetstöd var rätt form av biståndsinstrument för Marocko. EU:s budgetstöd på i genomsnitt 
cirka 132 miljoner euro per år motsvarar för närvarande omkring 0,37 % av landets 
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genomsnittliga årliga budgetutgifter. Därför är dess övergripande hävstångseffekt begränsad. 
Samtidigt konstaterade revisorerna att stora belopp i olika ministeriers budgetar inte hade 
utnyttjats, vilket gör att mervärdet av EU:s ekonomiska stöd kan ifrågasättas. 

Kommissionen hade fastställt de tre prioriterade sektorerna. Revisorerna konstaterade 
emellertid att de bestod av 13 delsektorer, varav många kunde ses som fristående sektorer. 
Revisorerna understryker att en så bred definition av stödberättigande områden som omfattar 
ett stort antal sektorer minskar EU-stödets potentiella effekter. De påpekar även att 
kommissionen inte hade fördelat medel till sektoriella program med hjälp av en transparent 
metod och att givarsamordningen varierade i sektorerna. 

Programmen pågår fortfarande men har hittills inte haft någon betydande effekt, eftersom 
mindre än hälften av målvärdena hade uppnåtts vid utgången av 2018. Ett antal av dessa 
målvärden var dessutom inte tillräckligt ambitiösa för att stödja meningsfulla reformer, eftersom 
de ibland redan var uppfyllda (eller nära att uppfyllas) när finansieringsöverenskommelserna 
undertecknades. Revisorerna konstaterade att det saknades noggranna kontroller när resultat 
bedömdes, och utbetalningar gjordes ibland när målvärden inte var uppfyllda och till och med 
när situationen i själva verkat hade försämrats. Framstegen var också begränsade när det gällde 
vissa övergripande frågor. 

Marocko avbröt den formella politiska dialogen med EU efter det att EU-domstolen hade slagit 
fast att Västsahara inte omfattades av Marockos jordbruks- och fiskeriavtal med EU. I enlighet 
med EU:s budgetförordning fortsatte kommissionen att leverera budgetstöd under perioden av 
stillestånd, som varade till 2019. Men kommissionen använde inte tiden till att ta fram en tydlig, 
framåtblickande strategi för de bilaterala förbindelserna med Marocko.  

Rapporten rekommenderar att kommissionen riktar in stödet på färre sektorer, förbättrar 
prestationsindikatorerna så att objektiva mätningar kan göras, förbättrar kontrollförfarandena 
för utbetalningar, stärker policydialogen och ökar EU-stödets synlighet. 

 

Meddelande till redaktörer 

Marocko är en viktig politisk och ekonomisk partner för EU. EU:s budgetstöd omfattar finansiella 
överföringar till partnerlandets statskassa. Medlen är inte öronmärkta för något särskilt ändamål. 
Landet måste dock uppfylla vissa stödkriterier före och under programmet, och villkor måste vara 
uppfyllda innan utbetalningar görs.  

Särskild rapport 9/2019 EU:s stöd till Marocko – begränsade resultat hittills finns på 23 EU-språk 
på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu).  
Torsdagen den 12 december kommer revisionsrätten att offentliggöra en särskild rapport om 
uppgiftskvalitet inom EU:s budgetstöd. 
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