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Kokkuvõte 
I Maroko on Põhja-Aafrika riik, kus majandus kasvab järjepidevalt ja poliitiline 
keskkond on stabiilne. Maroko ja Euroopa Liidu (EL) vahelist koostööd tugevdati 
1996. aastal allkirjastatud assotsieerimislepinguga. Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisega 2004. aastal sai Marokost järk-järgult ELi privilegeeritud partner 
poliitilise ja majanduskoostöö, kaubanduse ning tehnilise ja arengukoostöö 
valdkonnas. 

II Hindasime, kui tõhus oli aastatel 2014–2018 Marokole antud ELi eelarvetoetus. ELi 
eelarvetoetus Marokole moodustas kõnealusel ajavahemikul umbes 0,37%riigi 
eelarvelistest kogukuludest. Uurisime, kuidas komisjon toetuse andmist juhtis ja 
millisel määral täideti ELi eelarvetoetuse eesmärgid. tervishoiu, sotsiaalkaitse, õiguse ja 
erasektori arendamise valdkonnas. Vaadeldud ajavahemikus oli kõigi eelarvetoetusega 
hõlmatud valdkondade lepingute kogumaht 562 miljonit eurot ja maksete summa 
206 miljonit eurot. 

III Asjakohase riskianalüüsi ja vajaduste hindamise põhjal pidas komisjon 
eelarvetoetust sobivaks abi andmise vahendiks. Meie aga jõudsime järeldusele, et selle 
lisaväärtus ja reformide toetamise võime on olnud piiratud, mis tuleneb 
mitteoptimaalsest fookusest, puudulikust ülesehitusest ja ebapiisavast järelevalvest. 
Lisaks oli rahastajate koordineerimine valdkondade vahel ebaühtlane. 

IV Pärast Euroopa Liidu Üldkohtu 2015. aasta detsembri otsust Lääne-Sahara kohta 
peatas Maroko poliitilise dialoogi 2015. aasta detsembrist kuni 2019. aasta jaanuarini. 
Komisjon ei kasutanud seda patiseisu perioodi ELi-Maroko suhete selge strateegia 
väljatöötamiseks. Kuigi valdkonnapoliitika dialoogi mõningal määral jätkati, ei olnud 
see kõigis valdkondades piisav. Lisaks ei olnud komisjon ametlikult kinnitanud 
valdkonnapoliitika dialoogide pidamise strateegiaid. 

V Eelarvetoetus ei toetanud piisavalt reforme ja põhiprobleemide lahendamisel tehti 
vähe edusamme. Komisjoni juhtimistegevust takistasid puudused kavandatud 
eelarvetoetuse programmides ja nende näitajates. Tuvastasime puudusi ka 
järelevalvekorras ja tulemuste komisjonipoolses hindamises. 

VI ELi toetusega käsitleti selliseid valdkonnaüleseid küsimusi nagu sooline 
võrdõiguslikkus ja inimõigused. Selgest suunitlusest hoolimata tehti vaatlusperioodil 
vähe edusamme. 
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VII Esitasime komisjonile mitu soovitust, et tugevdada ELi lähenemisviisi ja poliitilist 
ja valdkonnapoliitika dialoogi, parandada kavandatud näitajaid ja järelevalvekorda, 
tõhustada väljamaksete kontrollimenetlusi ning suurendada ELi toetuse nähtavust. 

  



6 

 

Sissejuhatus 

Tähtis partner 

01 Maroko Kuningriik on geograafiliselt Euroopa lähim naaber Põhja‐Aafrikas 
(vt joonis 1). Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2018. aasta inimarengu indeksis asus 
Maroko 189 riigi seas 123. kohal ja seega peetakse riigi inimarengut keskmiseks. 
Ligikaudu 101 miljardi eurose sisemajanduse koguproduktiga (2018) ja 35 miljoni 
elanikuga Maroko on suuruselt viienda majandusega riik Aafrikas ning ELi tähtis 
poliitiline ja majanduspartner. Sama kehtib ka vastupidises suunas: EL on Maroko 
tähtsaim kaubanduspartner, moodustades 65%riigi ekspordist ja 57%impordist1. 

Joonis 1. Maroko 

 
Allikas: Eurostat. 

02 Maroko arengule on kasuks tulnud riigi kindel makromajanduslik juhtimine ja 
viimastel aastatel ellu viidud struktuurireformid. Majanduskasv on suhteliselt stabiilne 

                                                       
1  Allikas: komisjoni andmed 2017. aasta kohta (kaubanduse peadirektoraat). 
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ja inflatsioon madal. Maksebilansi jooksevkonto puudujääk ja valitsemissektori 
eelarvepuudujääk on viimaste aastate jooksul jätkuvalt vähenenud. 

03 Arvestades piirkonnas 2011. aasta araabia kevade järgseid rahutusi on Marokos 
poliitiline olukord stabiilne. Uue põhiseaduse vastuvõtmisega 2011. aasta juulis astus 
Maroko tähelepanuväärseid samme poliitilise ajakohastamise ja avatud majanduse 
suunas. 

04 Põhiseaduse reform rõhutas põhiõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse tähtsust. 
Paraku ei ole riigi õigusaktid veel täielikult kooskõlas ÜRO inimõiguste 
konventsioonidega. Näiteks soovitas ÜRO inimõiguste komitee loobuda 
surmanuhtlusest, võidelda naistevastase vägivalla vastu, suurendada soolist 
võrdõiguslikkust, edendada laste õiguste kaitset, ratifitseerida Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu asutamise Rooma statuut ning teha lõpp homoseksuaalsete inimeste 
kriminaliseerimisele. Maroko lükkas tagasi suurema osa naiste õigustega seotud 
soovitustest2. 

05 ELi ja Maroko suhted on olnud stabiilsed alates 1969. aastast, kui sõlmiti esimene 
kaubandusleping. Aastate jooksul partnerlus arenes ja küpses (vt I lisa) ning 
1996. aastal allkirjastati üldine assotsieerimisleping3. Kõnealune assotsieerimisleping, 
mis jõustus 2000. aastal, on ELi ja Maroko suhete õiguslik alus. Alates Euroopa 
naabruspoliitika rakendamisest 2004. aastal on Marokost saanud järk-järgult ELi 
privilegeeritud partner poliitilise ja majanduskoostöö, kaubanduse ning tehnilise ja 
arengukoostöö valdkonnas. 

06 Euroopa–Vahemere piirkonna partnerluse ja assotsieerimislepingu valdkonnas oli 
pöördeline 2008. aasta, kui Maroko sai edasijõudnud riigi staatuse4, mis tugevdas 
veelgi ELi ja Maroko vahelisi erisuhteid. Sellega loodi kõrgetasemelise poliitilise 
koostöö raamistik, millest lähtudes kooskõlastada Maroko õigusakte ELi õigusaktidega 
ja integreerida Maroko majandus järk-järgult ELi siseturuga. 

                                                      
2 ÜRO Inimõiguste Nõukogu – Universal Periodic Review Morocco, mai 2017. 

3 Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa 
ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel – (EÜT L 70, 
18.3.2000, lk 2). 

4 „Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut 
Avancé“ (ELi ja Maroko ühisdokument kahepoolsete suhete tugevdamise kohta / 
edasijõudnud riigi staatus) (13 653/08). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1490606255432&uri=CELEX:32010D0620
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ecefc61a-c8d6-48ba-8070-893cc8f5e81d.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ecefc61a-c8d6-48ba-8070-893cc8f5e81d.0006.02/DOC_1&format=PDF
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Üks peamisi Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi abi 
saajaid 

07 Maroko saab ELilt rohkem arenguabi kui ükski teine Põhja-Aafrika riik, välja 
arvatud Tuneesia, ja on üks peamisi rahvusvahelise arenguabi saajaid. EL annab riigile 
kõige rohkem abi, s.o 25,2%ametlikust arenguabist (vt joonis 2.) 

Joonis 2. Ametlik arenguabi Marokole 2017. aastal, peamised abiandjad 
(miljonites USA dollarites) 

 
Allikas: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 

08 Lisaks ametlikule arenguabile tegutseb Marokos arengu valdkonnas teisigi 
toetajaid. Näiteks ilmneb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
ametlikust statistikast, et Maailmapank ja Aafrika Arengupank (AfDB) annavad olulisel 
määral abi taristuprojektide, hea valitsemistava ning tervise- ja sotsiaalkaitse 
valdkonnas. 

09 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend on peamine rahastamisvahend, 
millega toetatakse Euroopa Komisjoni ja Maroko koostööd. Komisjon kavandab ELi 
kahepoolset toetust seitsmeaastaste perioodide kaupa. Kulukohustuste kogusumma 
vähenes 1,431 miljardilt eurolt 2007.–2013. aastal 1,399 miljardi euroni 2014.–
2020. aastal (vt joonis 3). Kõige tähtsamad valdkonnad 2014.–2017. aasta ühtses 
toetusraamistikus olid võrdne juurdepääs põhilistele sotsiaalteenustele, demokraatliku 
valitsemistava, õigusriigi põhimõtte, liikuvuse, töökohtade ning jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu toetamine. 
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Joonis 3. Kahepoolne abi Põhja-Aafrikale 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. 

10 Maroko on üks suurimaid Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 
kahepoolsete programmide toetuse saajaid Põhja-Aafrikas. Aastatel 2014–2018 oli 
eelarvetoetuse eraldiste (vt 1. selgitus) põhjal sõlmitud lepinguid kogusummas 
562 miljonit eurot ja tehtud kokku peaaegu 206 miljonit eurot makseid (vt II lisa). 
Eelarvetoetus moodustab keskmiselt 75%Marokole eraldatud ELi iga-aastastest 
toetusest. Maroko saab lisaraha ka mitme valdkondliku programmi ja vahendi raames 
(vt III lisa) ning ELi toetust antakse ühtlasi finantseerimisasutuste ja usaldusfondide 
kaudu. 

1. selgitus 

Eelarvetoetuse andmise viisid 

Komisjoni arvamusel on eelarvetoetus tõhus abi andmise vahend, millega toetada 
reforme ja kestliku arengu eesmärke. Komisjon leiab, et see toob muutusi, mis 
täiustavad avaliku sektori finantsjuhtimist, makromajanduslikku stabiilsust, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ja korruptsiooni- ja pettustevastast 
võitlust ning edendavad valdkondlikke reforme, inimõiguseid, demokraatlikke 
väärtusi ja soolist võrdõiguslikkust.  

Eelarvetoetuse kasutamine hõlmab dialoogi, rahaülekandeid partnerriigi 
riigikassasse, tulemuslikkuse hindamist ja suutlikkuse arendamist, tuginedes 
partnerlusele ja vastastikusele aruandekohustusele. Ülekantavate vahendite 
sihtotstarvet ei määrata, mistõttu on võimatu jälgida, kus ja kuidas neid kasutatakse. 
Kui raha on üle kantud, võib partnerriik seda kasutada oma tavapärase 
eelarvemenetluse raames. 
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Eelarvetoetust ei anta igale riigile. Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema 
täidetud nii enne programmi rakendamist kui ka selle ajal ning maksete tegemine 
eeldab teatavate tingimuste täitmist. 

Et eelarvetoetust saada, peavad riigil olema 

o kohased ja teostatavad valdkondliku/riikliku arengu strateegiad; 

o stabiilsusele suunatud makromajanduspoliitika; 

o kohane ja teostatav avaliku sektori finantsjuhtimise reformiprogramm; ning 

o eelarve läbipaistvus ja järelevalve (eelarvega seotud teave tuleb teha 
avalikkusele kättesaadavaks). 

Lisaks tuleb eelarvetoetuse lepingute kavandamisel teha põhiväärtuste hindamine. 

Eelarvetoetust makstakse kindla ja muutuva summaga maksetena. Kindlasummaliste 
maksete suurus määratakse eelnevalt kindlaks rahastamislepinguga (toetust saava 
riigi ja komisjoni vaheline leping). Summa makstakse välja kas täies ulatuses (kui kõik 
tingimused on täidetud) või üldse mitte (kui üks või rohkem tingimusi on täitmata). 
Muutuva summaga maksete maksimaalne suurus määratakse eelnevalt kindlaks 
rahastamislepingus. Need makstakse välja kas täies ulatuses või osaliselt, summa 
põhineb eelnevalt kindlaks määratud eesmärkide täitmisel saavutatud tulemustel või 
kavandatud tulemusnäitajatel (eeldusel, et kõik üldtingimused on täidetud). 
Tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse rahastamislepingus määratletud ja toetust 
saava riigi esitatud andmetest (tõendusallikad). 

Allikas: komisjoni eelarvetoetuse suunised, september 2017. 

11 Programme juhivad ja rakendavad ELi delegatsioon Rabatis ning naabruspoliitika 
ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat. Poliitilise dialoogi eest vastutavad Euroopa 
välisteenistus ja ELi delegatsiooni juht. 

Raskused kahepoolsetes suhetes 

12 ELil ja Marokol on olnud pikka aega head suhted. ELi-Maroko partnerlus pingestus 
aga alates 2015. aastast, kui Euroopa Liidu Üldkohus langetas esimesed otsused selle 
kohta, et Lääne-Sahara ei kuulu Marokole. See tähendas, et Lääne-Sahara suhtes ei 
kehtinud ELi ja Maroko vaheline kalandus- ja põllumajandusleping ega samad tariifsed 
soodustused. Lääne-Sahara küsimus (vt 2. selgitus) tekitas ELi-Maroko partnerluses 
pingeid ja Maroko peatas poliitilise dialoogi. 
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2. selgitus 

Ülevaade Euroopa Liidu Kohtu otsustest 

10. detsember 2015: Euroopa Liidu Kohtu5 otsusega tühistati otsus6 
põllumajanduslepingu rakendamise kohta Lääne-Sahara territooriumil. Otsuse 
kohaselt kohaldatakse põllumajanduslepingut Lääne-Sahara suhtes, kuid Lääne-
Sahara ei kuulu Marokole ja Maroko Kuningriik ei ole selle haldusvõim. Enne otsuse 
vastuvõtmist oleks nõukogu pidanud tagama, et territooriumi loodusvarasid ei 
kasutata selle elanike huve ja nende põhiõigusi kahjustades. 

21. detsember 20167: Euroopa Liidu Kohus tühistas nõukogu 2015. aasta otsuse ja 
otsustas, et ühtki Marokoga sõlmitud kaubandus- ega assotsieerimislepingut ei tohi 
Lääne-Sahara territooriumil kohaldada, sest Lääne-Sahara ei kuulu Marokole. Sellest 
lähtudes teatas Euroopa Liidu Kohus, et Lääne-Sahara rahvast tuleb vaadelda ELi ja 
Maroko suhetes kolmanda isikuna. Seetõttu tuleb saada territooriumil elava rahva 
sõnaselge nõusolek, nagu mis tahes kahepoolse kokkuleppe puhul. 

Veebruar 20188: Euroopa Liidu Kohus otsustas, et kuna Lääne-Sahara ei kuulu 
Maroko Kuningriigile, ei kuulu Lääne-Saharaga külgnevad veed kalanduslepingus 
osutatud Maroko kalastusvööndisse. 

2019. aasta esimene kvartal: Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid heaks kalandust 
ja põllumajandust käsitleva kahe protokolli muutmise. Eesmärk oli soodustada 
Lääne-Sahara majanduse arengut, käsitledes selle eksporti ELi samamoodi kui 
Maroko eksporti. 

13 Poliitilist dialoogi peetakse Euroopa välisteenistuse, ELi delegatsiooni juhi ja 
Maroko välisministeeriumi tasandil. Valdkonnapoliitika dialoog toimub ELi 
delegatsiooni juhi ja Maroko ametiasutuste vahel. Joonisel 4 selgitatakse, mis vahe on 
poliitilisel ja valdkonnapoliitika dialoogil. 

                                                      
5 Euroopa Liidu Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus (kohtuasi T-512/12). 

6 2012/497/EL: nõukogu otsus (ELT L 241, 7.9.2012, lk 2). 

7 Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsus (kohtuasi C-104/16 P). 

8 Euroopa Liidu Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus (kohtuasi C-266/16). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3279042
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Joonis 4. Poliitiline ja valdkonnapoliitika dialoog 

Poliitiline dialoog 

hõlmab kogu ELi välispoliitikat: arengu-, kaubandus-, välis- ja julgeolekupoliitikat 

on kooskõlas ELi aluslepingute, Euroopa välistegevuse või muu õigusliku alusega 

toimub kõigis riikides, tavaliselt ELi delegatsiooni juhi ja ministrite tasandil 

Valdkonnapoliitika dialoog 

hõlmab kindlaid ELi koostöövaldkondi 

peaks toetama eelarvetoetuse lepingute üld- ja erieesmärke 

toetab partnerriikide jõupingutusi nende strateegiates sätestatud eesmärkide 
täitmisel võib olla poliitilise mõõtmega (nt kui keerulised reformid on poliitiliselt 
kulukad) 

Allikas: rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi akadeemia. 
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Auditi ulatus ja lähenemisviis 
14 Auditis hinnati, kui tõhus oli aastatel 2014–2018 Marokole antud ELi 
eelarvetoetus. Esitasime järgmised küsimused: 

o kas komisjon ja Euroopa välisteenistus valisid prioriteetseid valdkondi 
asjakohaselt ja kavandasid programme hästi; 

o kas komisjon rakendas Marokos ELi toetust asjakohaselt; 

o kas Marokole antud ELi toetuse eesmärgid täideti. 

15 Audit hõlmas ajavahemikku Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi loomise 
ametlikust otsusest (1. jaanuar 2014) kuni 2018. aasta lõpuni. Auditis keskenduti 
sellele perioodile, sest aastatel 2005–2012 Marokole antud eelarvetoetuse 
välishindamine oli juba tehtud (avaldati 2014. aastal). Lisaks on see periood kooskõlas 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi programmitöö perioodiga. Vaatlusalusel 
perioodil sõlmiti suures mahus lepinguid ja tehti suures summas väljamakseid. Pealegi 
ei ole komisjon veel teinud hindamist, mis hõlmaks Marokole antud toetust. 

16 Audit toimus 2018. aasta septembrist 2019. aasta veebruarini ja hõlmas 
tervishoidu, sotsiaalkaitset, justiitsvaldkonda ning erasektori arendamist (Maroko 
keskkonnasäästliku majanduskasvu ja konkurentsi toetamise programm PACC, 
programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité au Maroc). Nendes 
valdkondades tehti valdav osa 2014.–2018. aasta Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi kulutustest Marokos (vt II lisa)9. Peale loetletud nelja valdkonna 
eelarvetoetuse programmide vaatasime läbi asjaomaste finantsotsustega seotud 
kümme projekti (vt IV lisa). Uurisime, kas nendes eelarvetoetuse programmides 
käsitleti soolist võrdõiguslikkust ja inimõiguseid valdkonnaüleste küsimustena. 
Auditeeritud eelarvetoetuse programmide eesmärgid on kokkuvõtvalt esitatud V lisas 
ja hinnang valdkondade kaupa VII lisas. 

17 Audititöö hõlmas dokumentide kontrolli, vestlusi komisjoni peakorteri ja Euroopa 
välisteenistuse töötajatega ning kohapealset külastust. Külastus võimaldas meil koguda 
lisateavet ja küsitleda riigiasutuste esindajaid ning ELi delegatsiooni ja Marokos 
asuvate ELi liikmesriikide esinduste töötajaid (Hispaania ja Prantsusmaa esindus). 
Samuti küsitlesime rahvusvahelisi organisatsioone ja teisi abiandjaid, nagu 
Maailmapank, Aafrika Arengupank (AfDB), Unicef ning arenguabiorganisatsioon 

                                                      
9 65% eraldatud kuludest ja 72% maksetest. 
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Külastasime ka 
toetusesaajaid, sealhulgas tütarlaste kinnipidamiskeskust, sotsiaalkaitsekeskust ja 
investeerimistoetusi saanud eraettevõtjaid. 

18 Maroko kui üks suurematest ELi välisabi saajatest on ELi strateegiline partner 
olulistes poliitikavaldkondades. Komisjonil on käesoleva aruande järeldustest ja 
soovitustest kasu, kui ta võtab neid arvesse järgmise (2021. aastal algava) 
programmitöö perioodi kavandamisel. Seepärast on käesolev aruanne ja selle võimalik 
mõju väga tähtis. 
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Tähelepanekud 

Toetuse sihipärasus ja ülesehitus ei olnud optimaalne 

Eelarvetoetus oli liiga hajutatud, et tulemusi maksimeerida 

19 Uurisime, kas komisjon ja Euroopa välisteenistus valisid prioriteetseid 
eelarvetoetuse valdkondi järjepidevalt, lähtudes Maroko põhivajadustest. 
Kontrollisime, kas vajadusi oli asjakohaselt hinnatud. Lisaks kaalusime, kas komisjon oli 
koordineerinud oma lähenemisviisi teiste Marokos tegutsevate rahastajatega.  

Eelarvetoetus põhines asjakohasel riskide/vajaduste hindamisel 

20 Komisjon pidas eelarvetoetust kõige kohasemaks vahendiks, et toetada ja 
tugevdada riiklike ja valdkondlike reformide elluviimist. Komisjon teeb igal aastal 
riskianalüüsi järgmistes valdkondades: poliitiline juhtimine, makromajanduslik 
stabiilsus, areng, avaliku sektori finantsjuhtimine ja korruptsioon/pettused. 
Kavandamisetapis täideti selgelt kõik rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid ja 
põhiväärtusi ei peetud suureks riskiks. Maroko riskitase hinnati mõõdukaks. 

21 Komisjoni riskianalüüsi kohaselt oli aga üks peamisi allesjäänud riske seotud 
korruptsiooniga. Korruptsioonivastase organi puudumisel ei saanud komisjon 
korruptsiooniprobleemiga selle kaudu tegeleda. Seetõttu kasutas komisjon 
korruptsiooniteemaga tegelemiseks mõningaid oma eelarvetoetuse programme. 
Näiteks aitab korruptsiooni vähendada programmi PACC menetluste digitaliseerimine, 
nagu ka eelarvetoetuse programmide meetmed ja näitajad tervishoiu ja sotsiaalkaitse 
valdkonnas. Justiitsvaldkonna programmis sisaldab alusseadus meetmeid korruptsiooni 
vähendamiseks. Mõned neist, näiteks kohtunike eetikakoodeks, ei ole aga veel vastu 
võetud. 

22 Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) riigiaruannetes ega riiklike kulutuste ja 
finantsaruandluse 2016. aasta hindamises ei tuvastatud suuri puudusi ja need olid 
kooskõlas komisjoni riskihindamisega. 

23 Komisjon hindas koostöös riigiasutustega üksikasjalikult vajadusi konkreetsete 
eelarvetoetuse programmide järele ja konsulteeris programmi koostamise ajal paljude 
sidusrühmadega. Samuti kohtus ELi delegatsioon kodanikuühiskonna 
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organisatsioonidega. Paraku aga ei konsulteeritud auditeeritud valdkondade vajaduste 
hindamise käigus Maroko riigikontrolliga (mis on tähtis sidusrühm). 

24 Eelarvetoetuse programmid täiendasid muud ELi toetust ja neid kooskõlastati 
kahepoolsete ja valdkondlike programmide abil hästi. Kõigi eelarvetoetuse 
programmide ülesehitus sisaldas tehnilise abi andmist. Maroko eelarvetoetust 
täiendavate koostöövahendite (tehniline abi, mestimine jms) osakaal suurenes aja 
jooksul: 5 %-lt (2007–2010) 13%-ni (2011–2013), seejärel 16%-ni (2014–2016) ja lõpuks 
18%-ni (2017–2018). 

Käsitleti olulisi vajadusi, kuid rahastamine oli paljude valdkondade vahel hajutatud 

25 Maroko kahepoolse toetuse kavandamisel võttis komisjon arvesse mitut 
esmatähtsat valdkonda. Need vastasid valdkondlikes strateegiates käsitletud ja nii 
riigivalitsuse tegevuskavas kui ka ELi tegevuskavas kajastatud vajadustele. 
Programmitöö dokumentides näitas komisjon selgesti, miks tuleb rahastada neid 
valdkondi. Esmatähtsad valdkonnad olid ajavahemikus 2007–2013 ja 2014–2020 
samad (vt joonis 5). 

Joonis 5. Esmatähtsad valdkonnad aastatel 2007–2020 

 2007–2013 2014–2020  

1. valdkond Sotsiaalpoliitika areng 
412 miljonit eurot 

Võrdne juurdepääs põhilistele 
sotsiaalteenustele 
441 miljonit eurot 

2. valdkond Hea valitsemistava / inimõigused 
115 miljonit eurot 

Demokraatliku valitsemistava, õigusriigi 
põhimõtte ja liikuvuse toetamine 
337,5 miljonit eurot 

3. valdkond Majanduse ajakohastamine 
298 miljonit eurot 

Töökohad, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv 
367,5 miljonit eurot 

Suutlikkuse 
suurendamine 

Institutsiooniline abi (sh „Réussir 
le Statut Avancé“ (Edasijõudnud 
riigi staatuse saavutamine)) 
272 miljonit eurot 

Täiendav toetus suutlikkuse arendamiseks ja 
kodanikuühiskonna edendamiseks 
294 miljonit eurot 

Muu Keskkond 
137 miljonit eurot  

Kokku 1,234 miljardit eurot 1,47 miljardit eurot 

Allikas: 2007.–2010. aasta ja 2011.–2013. aasta sihtprogrammid ning 2014.–2020. aasta ühtne 
toetusraamistik. 
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26 Komisjon oli määratlenud kolm esmatähtsat valdkonda liiga üldiselt, sest need 
koosnesid 13 alavaldkonnast10, millest paljusid võis käsitleda eraldiseisvate 
valdkondadena. Seepärast oleks olnud võimalik abi killustatust vähendada. Pealegi 
vähendatakse liiga paljudele valdkondadele keskendumisega ELi toetuse võimalikku 
mõju. Muutuste kavas11 märgitakse, et EL keskendub igas partnerriigis kuni kolmele 
valdkonnale, et suurendada oma abi mõju ja kasutamist. 

27 Igale programmile eraldatud summa suurus olenes mitmest parameetrist12. 
Eraldatud summad põhinesid läbirääkimistel, mida ei dokumenteeritud. Seepärast ei 
suutnud komisjon tõendada summade eraldamise läbipaistvust. 

Komisjon ei töötanud poliitilise dialoogi seisaku ajal välja selget strateegiat ELi ja 
Maroko edasiste suhete kohta 

28 Euroopa Liidu Kohtu otsus ja blokeerimine institutsioonide tasandil pärast 
parlamendivalimisi avaldas koostööle piiratud, kuid siiski tuntavat mõju (vt 2. selgitus). 

29 Euroopa Liidu Kohus tegi esimese otsuse 2015. aasta detsembris. Pärast seda 
seiskusid läbirääkimised põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu, rände- ja 
liikuvuspartnerluse ning terrorismivastase ja julgeolekukoostöö üle. 

30 Assotsiatsiooninõukogu13 peaks kohtuma igal aastal, et vaadata läbi kahepoolsed 
suhted ja hinnata assotsieerimislepingu rakendamisel tehtud edusamme. Kohtumisi 
aga ei toimunud 2015. detsembrist 2019. juunini. Seetõttu puudutas viimane Euroopa 
välisteenistuse koostatud eduaruanne 2014. aasta tegevust. ELi delegatsioon jätkas 
siiski regulaarset poliitilist aruandlust. 

                                                      
10 Ühtne toetusraamistik 2014–2017. Alavaldkonnad on näiteks tervishoid, haridus, 

õigusküsimused ja maaelu areng. 

11 Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks (COM(2011) 637 final). 

12 Ühtses toetusraamistikus ette nähtud soovituslikud eraldised; abi suurus, mille juures ELil 
on võimalik tagada piisav poliitiline võimendav mõju; strateegia elluviimiseks vajalikud 
lisavahendid; suutlikkus abi ära kasutada ja teiste sidusrühmade sekkumistegevus. 

13 Kohtumine välisministri juhitavate Maroko ametiasutuste, ELi välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste 
voliniku ning liikmesriikide esindajate vahel. 
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31 Maroko edasijõudnud riigi staatust pikendati 2018. aasta lõpuni ja kaaluti 
täiendavat pikendust 2020. aasta lõpuni. Lisaks nõudis Maroko ELi-Maroko 
kahepoolsete suhete põhjalikku läbivaatamist ja uut spetsiifilist raamistikku, mille abil 
liigutaks edasijõudnud riigi staatusest edasi. 

32 Ametliku poliitilise dialoogi puudumisel ei käsitlenud komisjon 2015. aastast 
alates uusi prioriteete ja/või probleeme, kuna ühtse toetusraamistiku kehtivusaeg 
hakkas lõpule jõudma. Viimastel aastatel reageeris ELi delegatsioon Maroko valitsuse 
nõudmistele kehtiva ühtse toetusraamistiku alusel, selle asemel et kasutada poliitilist 
seisakut Marokot puudutavate tegevusprioriteetide ümberhindamiseks ning selge ja 
tulevikku suunatud strateegia väljatöötamiseks. Komisjon ja liikmesriigid leidsid, et 
ühtse toetusraamistiku prioriteedid on endiselt asjakohased ja pikendasid seetõttu 
perioodi 2014–2017 ühtset toetusraamistikku 2018. aastaks. Aastateks 2019 ja 2020 ei 
nähtud ette partnerluse uusi prioriteete. Selle asemel toimiks praeguse ühtse 
toetusraamistikuga sarnane lühiajaline raamistik, mida võib käsitleda 2019.–
2020. aasta programmitöö õigusliku alusena. 

33 Komisjon ei peatanud eelarvetoetuse maksmist, sest ELi finantsmäärus, 
eelarvetoetuse juhised ja rahastamislepingute sätted ei näe seda poliitilise dialoogi 
puudumise korral ette. Eelarvetoetuse makseid jätkati kavakohaselt ja need olid 2016. 
ja 2017. aastal suuremad kui kahel varasemal aastal (vt joonis 6). 

Joonis 6. Eelarvetoetuse maksed Marokole aastatel 2011–2018 

 
Allikas: rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi andmeait. 
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Rahastajate koordineerimine oli ebaühtlane 

34 Vajaduste tuvastamise etapis hindab EL, milliseid muid projekte valdkonnas ellu 
viiakse, ja kohtub tehniliste ja finantspartneritega, et teha kindlaks valdkonnas 
makstavad/kavandatud rahalised vahendid. Alates 2016. aastast kohtus iga kahe kuu 
järel partnerite põhirühm Groupe Principal des Partenaires, et arutada strateegilisel 
tasandil valdkondlikke küsimusi. Kõik Marokos tegutsevad rahastajad aga ei kohtunud 
korrapäraselt (nt Hiina ja India). 

35 Marokos oli enamikus valdkondades palju rahastajaid, kuid puudus järjepidevus 
liikmesriikide ja ELi eesmärkide/prioriteetide vahel. Kuigi ühise kavandamise protsess 
käivitati 2014. aastal, ei rakendanud liikmesriigid seda enne 2017. aastat, mil jõuti 
kokkuleppele, kuidas seda kolmes valdkonnas (ränne, sooline võrdõiguslikkus ja 
kutseõpe) rakendada. Selle põhjuseks oli asjaolu, et liikmesriigid olid huvitatud oma 
nähtavuse säilitamisest. Kaasatud sektorite ja rahastajate suur arv ei aidanud abi 
andmist tõhustada. 

36 Mõnes valdkonnas oli rahastajate jaoks kehtestatud tõhus kord, eriti tervishoius, 
kus eesmärgid ja tulemuslikkuse hindamise raamistikud olid ühised. Komisjon juhtis 
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna finants- ja tehniliste partnerite rühma. Programmi 
PACC puhul ei olnud ametlikku rahastajate rühma, kuid oli üks 
kooskõlastamisplatvorm: G20 algatus „Kokkulepe Aafrikaga“. 

37 Justiitsvaldkonnas ei toimunud aastatel 2015–2017 rahastajate vahel ametlikke 
kohtumisi. Kuna justiitsministeerium on alates 2017. aastast seda valdkonda 
koordineerinud, on kohtumisi korraldatud tehniliste ja finantspartneritega, kuid ainult 
kord aastas, ehkki partnerid on väljendanud soovi kohtuda kattuvuste vältimiseks 
vähemalt kaks korda aastas. Nende kohtumiste kohta oli vähe dokumente. 
Rahastamislepingus ministeeriumide ja programmipartnerite vahelise koordineerimise 
tagamiseks ette nähtud juhtkomiteed ei ole loodud. 

38 Auditeeritud valdkondades, kus toetust andsid nii EL kui ka teised rahastajad, 
kasutati väga vähe ühiseid näitajaid. Kui tervishoiuvaldkonnas oli 18 näitajast 11 
Maailmapanga kasutatavate näitajatega sarnased, siis programmis PACC oli sarnaseid 
näitajaid seitse ja sotsiaalkaitseprogrammis vaid üks. Auditeeritud valdkondade iga-
aastaseid hindamisi ei jagatud omavahel regulaarselt. 
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Eelarvetoetuse programmide ülesehitus ei maksimeeri nende mõju 

39 Uurisime, kas eelarvetoetuse sihtväärtuste ja näitajate eesmärk oli reforme 
toetada. 

Mitmed eelarvetoetuse sihtväärtused ei ole reformide toetamiseks piisavalt 
ambitsioonikad 

40 Kuigi eelarvetoetuse programmid olid kooskõlastatud riigi valdkondlike 
strateegiatega, ei esitatud kõigis strateegiates erieesmärkide ega tegevuskavade 
sihtarve. Seetõttu ei olnud alati võimalik võrrelda eelarvetoetuse programmide 
sihtväärtusi riiklike valdkondlike sihtväärtustega. Ent eelarveseaduses nõutakse, et 
alates 2019. aastast peavad ministeeriumid lisama eelarveprognoosidele 
tulemuslikkuse sihtväärtused iga ministeeriumi peamiste strateegiliste 
poliitikaeesmärkide kaupa. 

41 Institutsioonide loomise, õigusaktide koostamise ja riiklike kavadega seotud 
näitajad ei keskendunud tulemustele. 

42 Leidsime, et 86-st eelarvetoetuse eesmärgist 25 ei olnud reformide toetamiseks 
piisavalt ambitsioonikad. Näiteks tervishoiuvaldkonnas olid peamised probleemid 
meditsiinitöötajate nappus ning linna- ja maapiirkondade vahelised erinevused. 
Eelarvetoetuse programmis keskenduti aga valdavalt erinevuste vähendamisele maa- 
ja linnapiirkondade vahel ning inimressursside nappust käsitles vaid üks muutuva 
summaga makse eesmärk, mis ei olnud kuigi ambitsioonikas: koolitada kahe aasta 
jooksul kõigest 13 arsti perearstiks. 

43 Eelarvetoetuse programmi kavandamisel ei keskendutud otseselt mõningatele 
probleemidele, mille erinevad sidusrühmad (tervishoiuministeerium, Maailmapank 
jne) olid kindlaks teinud: töötajate sage puudumine töölt, kaugete piirkondade 
ebapopulaarsus meditsiinitöötajate seas ja haiglataristu struktuurne alakasutus. 

44 Sotsiaalkaitse valdkonnas ei olnud eesmärk viia 25%sotsiaalkaitsekeskustest uue 
seadusega kooskõlla piisavalt ambitsioonikas, sest see oli juba täidetud – rohkem kui 
25%keskustest vastas juba eelmise seaduse rangematele nõuetele. 

45 Justiitsvaldkonnas olid eesmärgid küll üldised, kuid vastasid reformi eesmärkidele 
– näiteks muuta valdkond sõltumatuks ning tagada õiguste ja vabaduste õiguslik kaitse. 
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46 Programm PACC oli üles ehitatud kolmele strateegiale, millest kahel puudusid 
ajaliselt piiritletud eesmärgid, mistõttu oli raske määratleda kõige 
tähtsamaid/pakilisemaid vajadusi. Programm hõlmas liiga palju valdkondi, selle kaudu 
toetati väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), idufirmasid, 
maaomandiõigust, kaubandust, kestlikku arengut ja energeetikat. 

Näitajad ei võimaldanud tulemusi objektiivselt hinnata 

47 Komisjon hindas eelarvetoetuse programmide kavandamise käigus Maroko seire- 
ja hindamissüsteeme. Valdkondlike edusammude raamhindamise puudumisel lähtus 
komisjon olemasolevatest juhistest. Kui tervishoid välja arvata, ei kaasnenud 
valdkondlike strateegiatega alati täiemahulist tegevuskava, mis sisaldaks 
lähteandmeid, tulemusnäitajaid ja eelnevalt kindlaks määratud sihtväärtusi. 

48 Täheldasime näitajate valimisel ja kasutamisel järgmisi puudusi: 

a) Muutuva suurusega maksete näitajad ei olnud erieesmärkide täitmise jälgimiseks 
asjakohased. 

b) Peaaegu kõik näitajad on seotud väljundite või protsessiga (nt õigusakti eelnõu 
ettepanek), mitte tulemustega.  

c) Kaks näitajat ei olnud piisavalt asjakohased, sest need ei mõõtnud eelarvetoetuse 
programmi eesmärkide saavutamist. Tervishoiuvaldkonnas olid kaks näitajat 
seotud oodatava tulemusega vähendada linna- ja maakeskkonna erinevusi. 
Mõlemad näitajad tähistasid absoluutväärtust, s.o maapiirkondades ravitavate 
diabeedi- ja hüpertensioonipatsientide suurenenud arvu. Kuigi sihtväärtuse 
suurenemine võib tähendada, et suurem arv abi vajavaid patsiente sai ravi 
(positiivne suurenemine), võis see ka tähendada, et suurenes nende kahe 
haigusseisundi esinemine Marokos (negatiivne suurenemine). Igal juhul ei olnud 
näitajad suunatud erinevuste vähenemise mõõtmisele. 

d) Sageli olid näitajatel ebatäpsed võrdlusalused või puudusid need täiesti14. Täpne 
lähteväärtus on vajalik edusammude mõõtmiseks ja hindamaks, kas sihtväärtused 
on nii realistlikud kui ka piisavalt ambitsioonikad. 

                                                      
14 Maksete tegemisel arvesse võetavast 54 sihtväärtusest 24 oleksid pidanud sisaldama 

asjakohast võrdlusalust. Võrdlusalus kehtestati aga ainult seitsme sihtväärtuse jaoks. 
Kaheksa sihtväärtuse võrdlusalus oli ebatäpne või puudus üldse ning üheksa sihtväärtuse 
võrdlusalus oli vananenud. 
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e) Näitajate võrdlusalused ja sihtväärtused olid aegunud15. Programmitöö protsess 
võttis aega ligikaudu aasta, nii et võrdlusalused ei kajastanud enam tegelikkust ja 
mõnel juhul olid sihtväärtused rahastamislepingu sõlmimise ajaks juba täiesti või 
peaaegu saavutatud16. Kui rahastamislepingu sõlmimise ajal võrdlusaluseid ja 
sihtväärtusi ei ajakohastatud, tähendas see maksete tegemist juhtudel, kus 
olukord oli läinud halvemaks, mitte paremaks. 

Raskused toetuse rakendamisel 

Viivitused mõjutasid rakendamist 

49 Uurisime, kas tegevus viidi ellu kavakohaselt ja saavutati oodatud väljundid. 

Väljundeid ei saavutatud ja täiendavat toetust ei antud alati tähtajaks 

50 Üldiselt ei rakendatud auditeeritud valdkondades reforme alati kavakohaselt. 
Viivitused tulenesid peamiselt sellest, et seadusandlikke ettepanekuid ei kinnitatud 
õigeks ajaks (sotsiaalkaitse), parlament ei olnud veel vastu võtnud karistusseadust ega 
karistusmenetluse seadustikku (õigus), puudus sihipärane tegevuskava (tervishoid) 
ning valdkonnapoliitika dialoog erasektoriga oli piiratud (programm PACC). 

51 Et justiits- ja programmi PACC valdkonnas jäädi reformide elluviimisega hiljaks, 
tehti ka mitu väljamakset algselt kavandatust hiljem. Hoolimata rakendamise esimesel 
aastal esinenud viivitusest sotsiaalkaitsevaldkonna tegevuses ei pidanud komisjon 
vajalikuks võtta parandusmeetmeid, sest tehnilist abi anti juba tulenevalt varasematest 
eelarvetoetuse programmidest. Komisjon pikendas programmi PACC ühe aasta võrra 
ning justiitsvaldkonna programmi kahe aasta võrra. Alguses määrati programmide 
kestuseks neli aastat (justiitsvaldkonna programmi puhul viis aastat). 

52 Auditeeritud valdkondades täiendati eelarvetoetuse programme tehnilise abi ja 
mestimisega (2–13%eelarvetoetuse summast). Kuigi auditeeritud valdkondades antud 
täiendav toetus oli kooskõlas eelarvetoetuse programmide eesmärkidega, alustati selle 

                                                      
15 24 sihtväärtusest, mis oleksid pidanud sisaldama võrdlusalust, üheksa võrdlusalus oli 

aegunud. Maksete tegemisel arvesse võetavast 54 sihtväärtusest kaheksa oli saavutatud 
juba enne rahastamislepingu allkirjastamist. 

16 Kavandamisetapp on aeganõudev (umbes üks aasta) ja hõlmab mitut kinnitamistasandit. 
Komisjonil puudub paindlikkus, et sihtväärtusi või näitajaid läbirääkimiste lõpus muuta.  
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andmist sageli kaks kuni kolm aastat pärast rahastamislepingute allkirjastamist. 
Seetõttu ei tugevdanud see eelarvetoetust asjakohaselt. 

Vähe tõendeid valdkonnapoliitika dialoogi kohta 

53 Kontrollisime, kas komisjon lähenes valdkonnapoliitika dialoogile struktuurselt, 
püstitades selged eesmärgid, suheldes sageli Maroko ametiasutustega ja jälgides 
edusamme. 

54 Valdkonnapoliitika dialoog on eelarvetoetuse raames hädavajalik tegevus. Koos 
vahendite ülekandmise ja suutlikkuse suurendamisega on tegemist eelarvetoetuse 
lepingute ühe peamise osaga, mis aitab eeldatavasti täita eelarvetoetuse programmide 
eesmärke. 

55 Hoolimata poliitilise dialoogi peatamisest jätkus ELi delegatsiooni ja teatavate 
ministeeriumide (nt tervishoiu- ja sotsiaalse arengu ministeerium) vahel 
valdkonnapoliitika dialoog. ELi delegatsioonil aga ei olnud selgete eesmärkidega 
ametlikku valdkonnapoliitika dialoogi strateegiat. Miski ei tõenda, et dialoogis käsitleti 
riiklike valdkondlike strateegiate järgimist, ja peetud kohtumiste protokollimine oli 
puudulik. Kohtumised leidsid aset vastavalt vajadusele, võttes arvesse mõlema poole 
vajadusi. Justiits- ja programmi PACC valdkonnas oli dialoog minimaalne. 

56 Välisministeerium oli soovitanud teistel ministeeriumidel mis tahes ELi toetusest 
avalikult mitte kõneleda. Ministeeriumide ja ELi delegatsiooni vahelised kontaktid ei 
toimunud alati asjakohasel tasandil. 

Komisjon ei hinnanud tulemusi nõuetekohaselt 

57 Uurisime, kas komisjon jälgis programmide rakendamist ja tulemuslikkust 
asjakohaselt ning kas väljamaksete tegemise tingimused olid täidetud. 

Sageli tehti muutuva summaga makseid, kuigi tingimused ei olnud täidetud ega 
kontrollitud 

58 Muutuva summaga maksete17 tegemisel lähtuti rahastamislepingus sätestatud 
ning komisjoni ja ministeeriumide vahel kavandamisetapis kokku lepitud 
tõendusandmetest, samuti teistest valitsuse ametlikest allikatest. Ometi ei olnud 

                                                      
17 Vt 1. selgitus. 
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paljusid rahastamislepingus nimetatud tõendusandmeid18 olemas või ministeeriumid 
ei esitanud neid. 

59 Valimisse kuulunud 54 sihtväärtusest 33 oli komisjoni hinnangul saavutatud. 
Uurisime, kuidas hindas komisjon enne maksete tegemist näitajate saavutamist, ning 
tegime järgmised tähelepanekud19. 

a) Komisjon tegi makseid 10 sihtväärtuse saavutamise alusel, veendumata selle 
kontrollimiseks kasutatud andmete usaldusväärsuses. Näiteks tehti programmi 
PACC raames kaks väljamakset füüsilisest isikust ettevõtjate arvu alusel, kuigi ELi 
delegatsioon ei olnud kontrollinud kasutatud andmebaasi täpsust. Peamine 
kriteerium, mida kasutati, oli füüsilisest isikust ettevõtjate eneste deklaratsioonid, 
kuid see ei olnud piisav, kuna deklareerimine on vabatahtlik. 
Rahandusministeeriumi andmed näitasid, et ennast füüsilisest isikust ettevõtjana 
deklareerinute arv oli ligikaudu kaks korda suurem kui nende füüsilisest isikust 
ettevõtjate arv, kes deklareerisid oma tulu maksustamise eesmärgil. 

b) Komisjon tegi makseid seitsme saavutatud sihtväärtuse eest võrdlusaluste põhjal, 
mis ei olnud ajakohased. Näiteks võeti 2015. aastal allkirjastatud eelarvetoetuse 
programmi 2017. aastal tehtud maksete puhul sündivusega seotud näitaja 
võrdlusaluseks 2012. aasta andmed. Kui aga aluseks oleks võetud 2014. aasta, mil 
sündivus oli suurem, oleks olnud selge, et olukord oli halvenenud ja 
eelarvetoetuse maksed oleksid olnud väiksemad. 

c) Komisjon tegi väljamakseid viie sihtväärtuse saavutamise eest, ilma et oleks 
kehtestanud esialgset võrdlusalust edusammude võrdlemiseks. Veel kuuel juhul 
tehti väljamakseid ebaõigete arvutuste alusel. Näiteks ravi saanud diabeetikute 
arvu kindlaksmääramisel ei võetud arvesse olukorda enne ELi toetuse andmise 
algust. 

d) 15 juhul maksis komisjon selliste sihtväärtuste saavutamise eest, mille puhul 
edusammud puudusid või mida ei olnud saavutatud. Üks sihtväärtus oli 
suurendada perearstide arvu maapiirkondade esmatasandi tervisekeskustes. Kuigi 
arv tegelikult vähenes, maksis komisjon toetuse välja. Kontrollikoja auditi 
tulemusena on komisjon kahe sihtväärtuse puhul siiski astunud vajalikke samme 
makstud summa tagasinõudmiseks. 

                                                      
18 12 sihtväärtust 42-st, mille suhtes see kehtis (st 29%). 

19 Sihtväärtus võib kuuluda ühe või mitme järgneva punkti alla. 
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60 Auditeeritud valdkondades maksti muutuva summaga maksetena kokku ligikaudu 
88 miljonit eurot. Range kontrolli puudumise tõttu tulemuste hindamisel tekitati aga 
6,79 miljoni euro eest rahalist kahju. Lisaks tehti korrapäraseid makseid kogusummas 
19,9 miljonit eurot, kuigi vastavad näitajad ei aidanud täita eelarvetoetuse programmi 
eesmärke. Samuti maksti välja 15,28 miljonit eurot hoolimata sellest, et kontroll ei 
olnud piisav või arvesse oli võetud ebaasjakohaseid tõendusandmeid. Üksikasjalik 
ülevaade valdkondade kaupa on esitatud VI lisas. 

61 Veel kanti üle 14,64 miljonit eurot, ehkki rahastamislepingus sätestatud 
ülekandmise tingimused ei olnud täidetud. Sotsiaalarengu ministeerium ja 
justiitsministeerium palusid järgmisse aastasse üle viia vastavalt viie näitaja 
(10 miljonit eurot) ja kolme näitaja (4,64 miljonit eurot) hindamine. Ministeeriumid aga 
ei põhjendanud seda kirjalikult ja viivitus ei olnud seotud väliste teguritega. 

Komisjon ei teinud edusammude üle alati põhjalikku seiret 

62 Marokole antud edasijõudnud riigi staatus on poliitiliselt väga tähtis ja 
moodustab ELi-Maroko suhete üldraamistiku. Selle eesmärk on suhteid tugevdada. 
Saavutatud tulemuste või hõlmatud valdkondade kohta ei tehtud aga ametlikku 
hindamist.Komisjonil on 2019. aastal kavas teha riigipõhine hindamine ELi toetuse/abi 
kohta Marokos. 

63 Komisjoni palgatud väliseksperdid külastavad iga eelarvetoetuse programmi 
partnerriiki kaks korda aastas ja iga eelarvetoetuse programmi lõpus. Nende 
aruannetes ei kajastata järjepidevalt soovituste järgimist. 

64 ELi delegatsioon tegi programmide üle seiret peamiselt näitajate saavutamisega 
seotud maksete tegemisel. Sageli oli siis juba liiga hilja, et tekkinud viivituste puhul 
vajalikke korrektsioone teha. Justiitsvaldkonnas ei teinud ELi delegatsioon aga piisavat 
järelevalvet operatiivtasandil, mis mõjutas muutuva summaga maksete tegemist 
(vt 3. selgitus). 
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3. selgitus 

Komisjoni seirekorra puudused 

Kavatsesime justiitsvaldkonna auditi raames külastada kolme hoonet, mida rahastati 
eelarvetoetuse programmi kolmanda näitaja kaudu eesmärgiga muuta 
kohtusüsteemi korraldus loogilisemaks: Guelmimis asuvat apellatsioonikohut, Sidi 
Ifnis asuvat esimese astme kohut ja Taghjijtis asuvat justiitskeskust. 

Selle näitaja alusel 2017. aasta lõpus tehtud väljamaksetega seotud sihtväärtused 
olid kohtusüsteemi korralduse loogilisemaks muutmist käsitleva seaduseelnõu 
vastuvõtmine20 ja justiitskeskuste reformi elluviimine 60%ulatuses21. 

Meie 2019. aasta jaanuari kohapealse külastuse eesmärk oli kontrollida seaduste ja 
justiitskeskusi käsitleva otsuse rakendamise tulemuslikkust. Kuus nädalat pärast ELi 
delegatsiooni teavitamist meie kavandatud külastusest anti meile teada, et kolmest 
hoonest üheski ei olnud tööd alustatud. 

See näitab, et ELi delegatsioon ei olnud teinud kohapealseid külastusi ja tegi 
väljamakseid vaid seadusandliku ettepaneku ja ministri otsuse alusel. 

Puudub märkimisväärne mõju eelarvetoetuse programmidele 

Eelarvetoetuse eesmärgid täideti ainult osaliselt 

65 Meie auditi ajal olid eelarvetoetuse programmid ja nendega seotud tehnilise abi 
lepingud veel kehtivad. Uurisime, mil määral olid eelarvetoetuse programmide 
sihtväärtused saavutatud. Hindasime eelarvetoetuse eesmärkide täitmisel tehtud 
edusamme neljas auditeeritavas valdkonnas ning edusammude ja ELi toetuse vahelist 
seotust. 

Saavutati vähem kui pool eelarvetoetuse sihtväärtustest 

66 Suurem osa eelarvetoetuse programmide sihtväärtustest ei olnud veel 
saavutatud, kuid eelarvetoetuse programmid ja nendega seotud tehnilise abi lepingud 
alles kehtisid. Meie hinnang sihtväärtuste saavutamise kohta erineb ELi delegatsiooni 
                                                      
20 See hõlmas Guelmimi apellatsioonikohtu ja 13 esimese astme kohtu rajamist (esimese 

astme kohtu loomisega Tahenaoutis ja 12 justiitskeskuse muutmisega esimese astme 
kohtuteks, sh Sidi Ifnis). 

21 Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud ekspertide lähetusaruande (november 2017) kohaselt 
tuleneb tulemuste elluviimise 60% suurune määr justiitskeskuste arvu vähendamisest 120-lt 
72-le (millest kaheksa pidid kohe tööd alustama), nagu nähti ette ministri otsusega. 
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omast. ELi delegatsiooni andmetel saavutati 2018. aasta detsembri lõpuks 
54 sihtväärtusest 62%, kuid meie hinnangul oli saavutatud sihtväärtuste määr 
40%(vt joonis 7). Kavandamisetapis leidis komisjon, et mitu saavutamata sihtväärtust 
on väikese riskiga. 

Joonis 7. Saavutatud sihtväärtused 

Eelarvetoetuse 
valdkond Sihtväärtused 

Saavutatud 
sihtväärtused – ELi 

delegatsioon 

Saavutatud 
sihtväärtused – 

Euroopa 
Kontrollikoda 

Tervishoid: esimene 
muutuva summaga 

makse 
11 7 5 

Tervishoid: teine 
muutuva summaga 

makse 
10 5 4 

Sotsiaalkaitse: esimene 
muutuva summaga 

makse 
9 3 1 

Justiitsvaldkond: 
esimene muutuva 
summaga makse 

9 6 3,5 

PACC: esimene 
muutuva summaga 

makse 
10 8 5 

PACC: teine muutuva 
summaga makse 5 4 3 

Saavutatud 
sihtväärtuste määr 54 62% 40% 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

67 Hoolimata teatud edusammudest tervishoiu valdkonnas (vt punkt 76) ei olnud 
saavutatud mõningaid tähtsaid eelarvetoetuse programmi näitajaid, nagu 
maapiirkondade elanike parem juurdepääs tervisekeskustele, nendes keskustes 
sünnitavate naiste arvu suurenemine, ravimite parem kättesaadavus tervisekeskustes 
ja tervishoiuinspektori olemasolu igas piirkonnas. 

68 Sotsiaalkaitse valdkonnas olid üheksast viis protsessinäitajad, mida mõjutasid 
seetõttu seadusandlusprotsessiga seotud viivitused (vt punkt 50.). Tulemusnäitajate 
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sihtväärtustest ei olnud veel saavutatud järgmisi: sotsiaalteenuste valdkonna 
kolmeaastane eelarvekava, töötajate üldine ravikindlustus ja tasustamata tööd 
tegevate isikute ravikindlustus. 

69 Justiitsvaldkonnas mõjutas kaht protsessinäitajat karistusseadustiku 
vastuvõtmisega viivitamine. Tulemusnäitajate vallas oli kohe tööd alustama pidanud 
kaheksast õiguskeskusest toimiv ainult üks. Võimatu on hinnata, kas õigusabi 
sihtväärtus saavutati, sest abisaajate (RAMED-kaardi omanikud) tuvastamiseks 
kasutatud tõendusandmed ei olnud asjakohased. 

70 ELi delegatsiooni sõnul saavutati enamik programmi PACC sihtväärtustest. Ometi 
ei ole tõendeid selle kohta, et makse tegemise ajaks oli viis näitajat saavutatud, sest ELi 
delegatsioon ei kontrollinud seda või ei dokumenteerinud kontrolle (vt VI lisa). 

71 Hoolimata sellest, et ELi delegatsioon andis näitajate hindamiseks ajapikendust 
(vt punkt 51), oli sihtväärtuste saavutamise määr ikkagi madal. Lisaks määras komisjon 
2018. aastal justiitsvaldkonnas viiele näitajale tagasihoidlikumad sihtväärtused, loobus 
ühest programmi PACC näitajast ja vähendas kahe teise näitaja sihtväärtusi. Seega 
leevendas komisjon sihtväärtuste saavutamise tingimusi. 

Eelarvetoetus ei ole reforme piisavalt toetanud 

72 Marokos ei ole eelarvetoetus seotud konkreetse eelarvereaga. Komisjoni sõnul22 
tekitas see mõnes ministeeriumis suurenevat rahulolematust, sest tajuti, et nende 
jõupingutusi ei premeeritud (alati) täiendavate eelarvevahenditega. Kuigi riigiasutused 
soosivad abi andmise vahendina eelarvetoetust, ei ole valdkondade eest vastutavad 
ministeeriumid täheldanud selle lisaväärtust, eelistades saada käegakatsutavamat 
tehnilist abi. Kuni 2018. aastani ei tehtud ka mitmeaastaseid eelarveprognoose. Alates 
2019. aastast on olemas kolmeaastane eelarvekava, mille võib kooskõlastada 
mitmeaastaste eelarvetoetuse programmidega. 

73 Ehkki eelarve täitmise määrad olid rahuldavad, jäid märkimisväärsed summad 
auditeeritud ministeeriumide 2014.–2016. aasta eelarvetes ja tööstusministeeriumi 
2017. aasta eelarves kasutamata (vt joonis 8). Ministeeriumide aastaeelarved ei olnud 

                                                      
22 Euroopa Komisjoni dokument „Issues Paper: review of the budget support instrument in 

Morocco“ (aruteludokument: Maroko eelarvetoetuse läbivaatamine), märts 2015 ja 
oktoober 2018. 
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märkimisväärselt suurenenud, energeetikaministeeriumil olid need koguni vähenenud 
(vt joonis 9). See seab eelarvetoetuse lisaväärtuse kahtluse alla. 

Joonis 8. Iga aasta kasutamata eelarve 

 
Allikas: ELi delegatsioon. 

Joonis 9. Ministeeriumide eelarved 2014–2018 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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74 ELi eelarvetoetus moodustab kõigest murdosa riigi sisemajanduse 
koguproduktist, mistõttu on selle üldine võimendav mõju piiratud (vt joonis 10). 

Joonis 10. Eelarvetoetuse osakaal Maroko SKPs ja eelarvekuludes 

Periood 

Maroko 
nominaalne 

SKP 
(miljonites 
eurodes) 

Maroko 
üldeelarve 
(miljonites 
eurodes) 

ELi 
eelarvetoetus 

(miljonites 
eurodes) 

 ELi toetuse 
% Maroko 

SKPst 

 ELi toetuse 
% Maroko 
eelarvest 

2014 82 800 33 970 65,0 0,08 0,19 

2015 91 200 35 400 115,98 0,13 0,32 

2016 93 300 35 980 163,9 0,18 0,46 

2017 97 300 36 800 164,2 0,17 0,47 

2018 100 500 37 680 153,3 0,15 0,41 
Allikas: ELi delegatsioon. 

75 PACCi programmi kohta Marokos on avalikult saadaval vähe statistilisi andmeid. 
Riigiasutuste esitatud aruanded ei võimalda asjakohaselt seirata valdkondlikke 
edusamme. Näiteks puudus ELi delegatsioonil iga-aastane statistika mitme olulise 
näitaja kohta, et teha seiret tööstuse kiirendamiskava üle. Seetõttu on programmi 
lisaväärtust keeruline hinnata. 

Tervishoid 

76 Tervishoiuprogrammi eesmärkide täitmisel oli tehtud vähe edusamme. 
Juurdepääs esmatasandi tervishoiule ei olnud endiselt võrdne, sest eelarvetoetuse 
programmi näitajate kaudu ei vähendatud piisavalt avaliku ja erasektori tingimuste 
ning linna- ja maapiirkondade olukorra erinevust. 

77 Liiga vähe tähelepanu pöörati tervishoiutöötajate oskuste parandamisele ja 
meditsiinitudengite arvu suurendamisele. Erieesmärk luua ligipääsetav, integreeritud 
tervishoiu e-teabesüsteem jäi saavutamata. Eelarvetoetuse abil on paremini võimalik 
tegeleda probleemide algpõhjustega (meditsiinitöötajate arv ühe elaniku kohta ning 
linna- ja maakeskkonna vahelised erinevused) pikema aja jooksul, lühemas plaanis jääb 
selle mõju aga piiratuks. 
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Sotsiaalkaitse 

78 ELi toetus soodustas reformide elluviimist sotsiaalkaitse valdkonnas, kuid 
arvestades eelarvetoetuse programmi varajast etappi oli liiga vara vaadelda üldist 
mõju. Tänu eelarvetoetusele loodi ühtne sotsiaalkaitsevaldkonna poliitika. Selle 
rakendamist mõjutasid aga seadusandlikud viivitused. 

79 Eelarvetoetuse programmi puhul on positiivne, et inimeste 
sotsiaalkindlustusnumbrite kasutuselevõtt seotakse programmide „Tayssir“23, „Régime 
d’assistance Médicale“ (ravikindlustus) ja DAAM24 mõjuhinnanguga. Tänu 
sotsiaalkindlustusnumbrite kasutuselevõtule saavad loetletud programmidest kasu 
ainult selleks õigust omavad isikud ja see avaldab märkimisväärset mõju programmi 
kuludele. Lisaks on sotsiaalkindlustusnumber kõigi sotsiaalteenuste lähtealus. 
Lähitulevikus lisatakse sotsiaalkindlustusnumbrile pettustevastane komponent (ELi 
osutatava tehnilise abi kaudu). 

Justiitsvaldkond 

80 Maroko valitsus alustas reformide elluviimist juba 2011. aastal, kuid reformide 
keerukuse tõttu toimus see aeglaselt, eriti karistusseadustiku puhul, mis on olnud üle 
kahe aasta parlamendis läbivaatamisel. Reformid on aga iseäranis tähtsad inimõiguste 
kaitse seisukohast (kinnipidamistingimused jms). Organisatsiooni Freedom House25 
aruannete26 kohaselt ei peeta kohtusüsteemi veel sõltumatuks. 

81 Rahvusvaheline Juristide Komisjon märkis ühes oma aruandes27, et 
eeluurimiskohtunikud ja prokurörid eiravad tihti kriminaalmenetluse seadustiku 
sätteid, millega on ette nähtud, et eelvangistust tohib kasutada vaid erandjuhtudel. 
Eelvangistuses viibis 2017. aastal 42%vangidest. See ühtib Freedom House’i 

                                                      
23 Riiklik hariduse toetusprogramm. 

24 Riiklik lastega leskede otsetoetuse programm. 

25 Freedom House on valitsusväline organisatsioon, mis viib läbi teadusuuringuid ja 
osutab demokraatia, poliitilise vabaduse ning inimõiguste alast nõustamist. 

26 Näiteks https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco. 

27 Rahvusvaheline Juristide Komisjon, „Reform the criminal justice system in Morocco: 
strengthen pre-trial rights, guarantees and procedures“ (Maroko kriminaalõigussüsteemi 
tuleb reformida: tugevdada kohtuistungieelseid õiguseid, tagatisi ja menetlusi) (aprill 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_(political)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco
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aruannetega, milles sedastati, et politsei vahistamismenetlused on vastuolus Marokole 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega. 

82 Kokkuvõttes tehti eelarvetoetuse programmi eesmärkide (sõltumatu, tõhusam ja 
tulemuslikum justiitssüsteem, parem juurdepääs õigustele ja õigusemõistmisele ning 
õiguste ja vabaduste parem kohtulik kaitse) täitmisel vähe edusamme. 

Programm PACC 

83 Üldiselt Maroko konkurentsivõime paranes, sest suurenesid eksport, SKP ja 
välismaised otseinvesteeringud ning vähenes maksebilansi jooksevkonto puudujääk. 
Lisaks tõusis Maroko 2014.–2019. aastal Maailmapanga ettevõtlusindeksis „Doing 
Business“ 27 koha võrra (vt VII lisa). 4. selgituses kirjeldatakse programmist PACC 
tulenevat positiivset arengut. 

4. selgitus 

Programm PACC: paberivabade menetluste edendamine 

Maroko eesmärk on muuta kaubandussüsteem 2021. aastaks paberivabaks. Täielikult 
digitaalne tarneahel muudab menetlused sidusrühmade jaoks selgemaks, kiiremaks ja 
odavamaks. 

o Programmiga PACC toetatakse kaubandusmenetluste digitaliseerimist kuue 
näitaja ja reformiprotsessi kaudu. 

o Veebipõhine suhtlus ja dokumentide digitaalne vahetamine on 
suurendanud tolliasutuste tõhusust. Tollivormistussüsteem on täielikult 
paberivaba alates 1. jaanuarist 2019.  

o Viimase aasta jooksul on Maroko tõusnud Maailmapanga ettevõtlusindeksis 
„Doing Business“ üheksa koha võrra. 

84 Riigil on ka kindel poliitiline tahe rakendada tööstuse arengu kiirendamise kava28. 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni andmetel asutati Marokos rohkem 
rahvusvahelisi ettevõtteid kui VKEsid, hoolimata reformide paljususest ning idufirmade 
ja innovatsiooni toetamisest. 

                                                      
28 Maroko valitsuse üks peamisi strateegiaid, mille eesmärk on i) suurendada tööstussektoris 

töökohtade arvu, ii) muuta Maroko majanduse struktuuri tööstuse osakaalu 
suurendamisega SKPs, iii) suurendada tööstustoodete eksporti, iv) suurendada välismaiseid 
otseinvesteeringuid tööstusesse ning v) suurendada sektori tootlikkust. 
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85 Marokos on ulatuslik mitteametlik sektor (u 2,38 miljonit äriüksust29). Isegi kui 
programmiga PACC suudetaks muuta neist 45 000 ametlikuks, ei oleks see muutus 
märkimisväärne. Ka ei ole tagatud, et pärast vastava kaardi saamist registreerivad 
füüsilisest isikust ettevõtjad oma tegevuse ametlikult (vt punkti 59 alapunkt a). 
Programmi PACC toetust antakse kuni 250 VKE-le, samas kui Marokos on VKEsid 
umbes 735 000. 

86 Toetust anti üksnes 100 ekspordiettevõttele, kelle käive on alla 5 miljoni dirhami 
(u 460 000 eurot). Kehtiv ülempiir (5 miljonit dirhami) tähendas, et 4260 ettevõtet olid 
potentsiaalselt toetuskõlblikud (s.o 69%ekspordiettevõtetest). Et eesmärk oli toetada 
väiksemaid ettevõtteid ja vahendeid oli üksnes 100 ettevõtte toetamiseks, oleks olnud 
mõistlik ülempiiri alandada. 

ELi toetuse tunnustamine ei ole piisavalt nähtaval 

87 ELi finantskoostöö, eriti selle abil saavutatud tulemused, ei olnud piisavalt 
nähtaval. Näiteks ei avaldatud ühtki ühist pressiteadet ja polnud mingeid märke ELi 
toetuse tunnustamisest. Ajal, kui poliitiline dialoog oli peatatud, palus 
välisministeerium teistel ministeeriumidel saadud ELi toetusest avalikult mitte 
kõneleda. 

88 Sotsiaalkaitseprogrammil oli rahastamislepingus teabevahetuse ja nähtavusega 
seotud tingimus. Tervishoiuprogrammil oli nähtavuse jaoks eraldi eelarverida. 
Tervishoiuvaldkonnas korraldati üritusi siiski alles alates 2019. aastast. 
Justiitsvaldkonna programmi lisati 20. detsembril 2018 lisanäitaja „justiitsvaldkonna 
reformi käsitleva kommunikatsiooni ja ELi toetuse nähtavuse suurendamine“ ning selle 
saavutamise tähtaeg oli 31. detsember 2018. Justiitsvaldkonna reformi konverentsid 
aga olid lisa allkirjastamise ajaks juba korraldatud ja suurendatud nähtavusest sai kasu 
peamiselt justiitsministeerium. 

89 Programmi PACC rahastamislepingusse kuulus kommunikatsioooni ja nähtavust 
puudutav tingimus. Esimese muutuva summaga makse saamise tingimusena pidi 
ministeerium koostama ja esitama kommunikatsioonikava. Enne järgmise muutuva 
summaga makse küsimist või sellega koos tuli ministeeriumil esitada ka aruanne 
kommunikatsioonikava rakendamise kohta. Ministeerium esitas kava, mille komisjon 
heaks kiitis, kuid 2018. aasta detsembri lõpuks ei olnud rakendatud ühtki esitatud 
meedet. See ei toonud ministeeriumidele kaasa mingeid rahalisi tagajärgi. 

                                                      
29 Maroko ettevõtjate üldliidu 2014. aasta küsitluse põhjal. 
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90 Auditeeritud programmide puhul täheldati, et toetusesaajate veebisaitidel ei 
näidatud ELi logo. Seega ei kajastanud Marokole antud ELi toetuse nähtavus ELi kui 
ühe suurima rahastaja kohalolu. 

Põhiprobleemide lahendamisel tehti piiratud edusamme 

91 Uurisime, kas eelarvetoetuse programmid aitasid lahendada valdkonnaüleseid 
küsimusi ja piirkondlikke erinevusi. 

On tõendeid selle kohta, et vaesus vähenes, kuid sotsiaalne ebavõrdsus mitte  

92 Kuigi 2014. aasta järgsed vaesust käsitlevad andmed ei olnud kättesaadavad, võib 
öelda, et vaesus30 on Marokos alates 2001. aastast märkimisväärselt vähenenud 
(vt joonis 11). Sellele vaatamata puuduvad tõendid selle kohta, et sotsiaalne 
ebavõrdsus nii riigi, linnade kui maapiirkondade tasandil oleks vähenenud. 

Joonis 11. Vaesuse muutumine Marokos aastatel 2001–2014 (%) 

 
Allikas: Maailmapank. 

                                                      
30 Vaeseks peetakse kõiki inimesi, kelle tarbimiskulutused jäävad allapoole riiklikku vaesuspiiri 

(2,15 USA dollarit päevas) (Maailmapanga 2018. aasta juuni riigianalüüs). 
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93 Maroko ja kõigi teiste keskmise sissetulekuga riikide, kelle kohta olid andmed 
kättesaadavad, Gini kordaja31 (2010–2017) võrdlusest, samuti teistest uuematest 
uuringutest (nt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Aafrika Liidu tehtud 
uuring32) ilmneb, et Marokos on sotsiaalne ebavõrdsus endiselt suur. Maroko 
tulemused olid siiski keskmised võrreldes teiste keskmise sissetulekuga riikidega 
(vt joonis 12). 

Joonis 12. Gini kordaja: Maroko ja keskmise sissetulekuga riigid 

 
Allikas: Maailmapank. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste valdkonnas on vähe edusamme 

94 Olgugi et Marokos on viimase kahekümne aasta jooksul naiste õigused 
suurenenud, on riik Maailma Majandusfoorumi 2018. aasta ülemaailmse soolise 
ebavõrdsuse aruande järgi 149 riigi seas alles 137. kohal. Maroko 2011. aasta 
põhiseaduse reform sisaldas mitut ettepanekut naiste osalemise suurendamise kohta 
poliitikas ja majanduses. Sellest hoolimata on naised juhtivatel ametikohtadel endiselt 

                                                      
31 Gini kordajaga mõõdetakse sissetulekute jagunemist elanikkonna eri tulugruppides, 

kasutades protsentiile. Mida suurem on Gini kordaja, seda suurem on riigis ebavõrdsus ja 
suure sissetulekuga isikud saavad palju suurema osa elanikkonna kogusissetulekust kui on 
keskmine osakaal inimese kohta. 

32 Aafrika arengu dünaamika 2018 (11. juuli 2018). 
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alaesindatud, nad lahkuvad haridussüsteemist meessoost õpilastest nooremana ja on 
jätkuvalt Maroko alakasutatud majandusressurss. 

95 ELi toetuse abil püüti tegeleda valdkonnaüleste küsimustega, nagu sooline 
võrdõiguslikkus ja inimõigused, järgmiselt: 

a) nagu ühtses toetusraamistikus, nii keskenduti ka ELi tegevuskavas (edasijõudnud 
riigi staatus) väga palju soolisele võrdõiguslikkusele. Komisjon jälgis oodatavate 
tulemuste saavutamist soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava iga-aastase 
aruandluse abil; 

b) Maroko on ainus riik, mis saab spetsiaalset eelarvetoetust soolise 
võrdõiguslikkuse suurendamiseks. Hoolimata sellest, et 2012.–2016. aasta 
eelarvetoetuse programmi tulemused olid vastakad (välja maksti ainult 48%), 
käivitati 2018.–2020. aastaks uus programm. Soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustega seotud esimese eelarvetoetuse programmi hindamisest selgus, et 
tulemusnäitajate puudumise tõttu avaldas soolise võrdõiguslikkuse programm 
teistele valdkondadele vähe mõju. Lisaks sellele oleks saanud soolist aspekti 
tõhusamalt arvesse võtta, ning meeste ja naiste vaheline majanduslik ebavõrdsus 
ei vähenenud; 

c) soolist aspekti võeti arvesse sotsiaalkaitse (2 näitajat 15-st), justiitsvaldkonna 
(2 näitajat 10-st) ja tervishoiu (3 näitajat 18-st) eelarvetoetuse puhul. 
Ministeeriumi vastuseisu tõttu ei õnnestunud ELi delegatsioonil seda kaasata 
programmi PACC; 

d) inimõiguseid käsitleti konkreetselt justiitsvaldkonnas (3 näitajat 10-st), kuid auditi 
ajaks ei olnud saavutatud ühtki sihtväärtust. 

96 Sihtväärtustest hoolimata ei täheldatud vaatlusperioodil edusamme. Lisaks 
ilmnes ELi tehtud põhiõiguste hindamisest, et olukord ei olnud 2014. aastast alates 
paranenud. 
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97 Seda, et soolise võrdõiguslikkuse parandamisel on tehtud vähe edusamme, 
kinnitavad ÜRO Arenguprogrammi soolise ebavõrdsuse indeksi33 ning meeste ja naiste 
inimarengu indeksi34 andmed (vt joonis 13). 

Joonis 13. Sooline ebavõrdsus Marokos 

 
Allikas: ÜRO Arenguprogramm (UNDP). 

98 Ka organisatsioon Freedom House kinnitab, et Marokos on inimõiguste olukord 
halb (vt joonis 14), nimetades põhiprobleemidena ajakirjandust piiravaid seaduseid, 
internetivabaduse ja justiitssüsteemi sõltumatuse puudumist ning kogunemisvabaduse 
mittevõimaldamist. Maroko kodanikuvabaduste olukord halvenes 2018. aastal; terve 
aasta jooksul vastas riik suurtele meeleavaldustele karmide meetmetega. Marokot 
peetakse n-ö osaliselt vabaks riigiks (vt joonis 15). 

Joonis 14. Freedom House’i indeks Marokos 

 
Allikas: Freedom House. 

                                                      
33 Liitindeks, mis kajastab naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust kolmes valdkonnas: 

reproduktiivtervis, võimestamine ja tööturg; 100% = ebavõrdsus ja 0% = võrdsus. 

34 Liitindeks, millega mõõdetakse tulemusi kolmes inimarengu põhivaldkonnas: pikk ja tervislik 
elu, teadmised ning inimväärne elatustase. 
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Joonis 15. Inimõigused Marokos 

 
Koondhinne: 0 = kõige vähem vaba / 100 = kõige vabam 

Allikas: Freedom House. 
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Järeldused ja soovitused 
99 Auditis hinnati, kui tõhus on Maroko tähtsaimatele valdkondadele antud ELi 
eelarvetoetus. Asjakohase riskianalüüsi ja vajaduste hindamise põhjal pidas komisjon 
eelarvetoetust sobivaks abi andmise vahendiks. Meie aga jõudsime järeldusele, et selle 
lisaväärtus ja reformide toetamise võime oli piiratud, mis tulenes mitteoptimaalsest 
fookusest, puudulikust rakendamisest ja ebapiisavast järelevalvest.Peamised puudused 
seondusid näitajate kavandamise ja tulemuste hindamisega. Kõiki väljundeid ei 
saavutatud ja väljamaksed ei sõltunud alati sihtväärtuste saavutamisest. Rahastajate 
koordineerimine oli ebaühtlane. Lisaks puudusid tõendid selle kohta, et eelarvetoetus 
soodustas reformide tõhusat elluviimist. 

100 Komisjon käsitles riiklikes ja ELi strateegiates kindlaks tehtud vajadusi. Auditist 
selgus aga, et kolm esmatähtsat valdkonda määratleti liiga üldiselt, mis tähendas, et 
eelarvetoetust jagati liiga paljudele valdkondadele. See võib nõrgendada toetuse mõju 
(vt punktid 25. ja 26). Komisjon ei kasutanud läbipaistvat meetodit summade 
eraldamiseks valdkondlikele eelarvetoetuse programmidele (vt punkt 27.). Komisjon ei 
kasutanud poliitilist patiseisu ära, et hinnata ümber oma tegevusprioriteedid Maroko 
suhtes ja töötada välja selge strateegia (vt punktid 32 ja 33). Mis puudutab rahastajate 
koordineerimist, siis liikmesriigid soovisid olla ise nähtaval, selle asemel et ühtlustada 
oma eesmärgid ELi omadega (vt punkt 35.). Auditeeritud valdkondades oli ELil ja teistel 
rahastajatel väga vähe ühiseid näitajaid, lähetusi ja hindamisi (vt punkt 38). 

1. soovitus. Tõhustada ELi eelarvetoetuse fookust Marokos 

Järgmises ühtses toetusraamistikus peaksid komisjon ja Euroopa välisteenistus 

i) vähendama toetusvaldkondade arvu ja seadma need tähtsuse järjekorda, et 
võtta arvesse ELi abi mõju maksimeerimise eesmärki; 

ii) kohaldama läbipaistvamat ja paremini dokumenteeritud meetodit summade 
eraldamiseks valdkondlikele eelarvetoetuse programmidele; 

iii) abi kavandamist liikmesriikidega rohkem ühtlustama, et parandada abi 
koordineeritust ja tõhusust. 

Tähtaeg: juuni 2021 

101 Komisjon ei töötanud välja täiemahulist tegevuskava, mis sisaldaks 
lähteandmeid, tulemusnäitajaid ja eelnevalt kindlaks määratud eesmärke. Täheldasime 
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puudusi näitajate valimises ja kasutamises, samuti väljundite kasutamist tulemus- ja 
mõjunäitajate asemel ning aegunud või puuduvaid võrdlusaluseid (vt punktid 54 ja 56). 

2. soovitus. Parandada sihtväärtuste ja tulemusnäitajate 
kavandamist 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid rohkem kasutama tingimuslikkust, 

i) määrates kindlaks spetsiifilised ja asjakohased tulemusnäitajad, millel on 
ambitsioonikad sihtväärtused, et toetada reforme ja näidata edasiminekut; 

ii) kasutades senisest enam tulemustele suunatud näitajaid; 

iii) määrates kõigile näitajatele selgemad, asja- ja ajakohasemad võrdlusalused. 

Tähtaeg: detsember 2020 

102 ELi delegatsioon ei kinnitanud selgete eesmärkidega valdkonnapoliitika dialoogi 
strateegiat ja ministeeriumidega toimunud kohtumisi ei protokollitud süstemaatiliselt. 
Ministeeriumide ja ELi delegatsiooni vahelised kontaktid ei toimunud alati asjakohasel 
tasandil (vt punktid 54–56). 

3. soovitus. Tugevdada valdkonnapoliitika dialoogi 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid tugevdama oma valdkonnapoliitika dialoogi 
raamistiku, võttes kõigis ELi toetatavates valdkondades vastu valdkonnapoliitika 
dialoogi strateegia. See eeldab 

i) dialoogi eesmärkide ja oodatud tulemuste selget ja asjakohast määratlemist;  

ii) kohtumiste protokollimist; 

iii) valdkonnapoliitika dialoogi strateegia järgimise hindamist.  

Tähtaeg: detsember 2020 

103 Komisjoni takistasid näitajatega seotud sihtväärtuste hindamisel teatavad 
puudused, näiteks tehti väljamakseid ilma andmete usaldusväärsust kontrollimata, 
arvutused olid valed ning väljamakseid tehti hoolimata sellest, et sihtväärtusi ei 
saavutatud või edusamme ei olnud. Lisaks kanti 14,64 miljonit eurot üle järgmisse 
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eelarveaastasse, ehkki rahastamislepingus sätestatud tingimused olid täitmata (vt 
punktid Error! Reference source not found.–Error! Reference source not found.). 

4. soovitus. Tõhustada väljamaksete kontrollikorda 

Komisjon peaks tõhustama maksete kontrollikorda järgmiselt: 

i) kasutades õigeid arvutusmeetodeid (kui see on asjakohane); 

ii) makstes vahendid välja üksnes siis, kui sihtväärtuse saavutamist kinnitavad 
usaldusväärsed tõendid; 

iii) viies sihtväärtused ja nendega seotud maksed üle järgmisse perioodi ainult juhul, 
kui toetusesaajad on tõendanud, et viivituste põhjuseks on välised tegurid. 

Tähtaeg: detsember 2020 

104 Leidsime puudusi eelarvetoetusega seotud tegevuse komisjonipoolses seires. 
Näiteks tegi komisjon programmide üle seiret peamiselt näitajate saavutamisega 
seotud maksete tegemisel, mis oli sageli liiga hilja, et võimaldada viivituste korral 
korrektsioone teha (vt punktid 47 ja 62–64). 

5. soovitus. Parandada seirekorda 

Komisjon peaks parandama eelarvetoetusega seotud tegevuse seiret järgmiselt: 

i) tegema programmide seire raames rohkem kohapealseid külastusi; 

ii) tugevdama valdkondlike strateegiate hindamist ja jälgima nende rakendamist, 
kasutades valdkondlike strateegiate näitajaid; 

iii) tegema ametlikku kontrolli välisekspertide soovituste üle ja järgima soovitusi, 
mida peetakse asjakohaseks. 

Tähtaeg: detsember 2020 

105 Eelarvetoetuse sihtväärtustest oli saavutatud vähem kui pool (vt punktid 66–
71). Auditeeritud valdkondades oli küll tehtud edusamme eelarvetoetuse 
programmide eesmärkide suunas, kuid need olid piiratud (vt punktid 72–86). 
Ministeeriumide eelarvete täitmine on paranenud, kuid märkimisväärsed summad on 
veel kasutamata. See seab eelarvetoetuse lisaväärtuse kahtluse alla (vt punktid 73–74). 
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106 ELi toetus Marokole ei olnud piisavalt nähtav. Sotsiaalkaitse valdkonna 
eelarvetoetuse programm sisaldas nähtavusega seotud üldtingimust. Programmi PACC 
rahastamislepingus ette nähtud tegevuskava koostati, kuid seda ei järgitud. 
Justiitsvaldkonnas lisati nähtavusega seotud näitaja hiljem, kuid lisa allkirjastamise 
ajaks olid sihtväärtused juba saavutatud. Tervishoiuprogrammis oli nähtavuse 
suurendamise jaoks eraldi eelarverida, kuid üritusi hakati korraldama alles alates 2019. 
aastast (vt punktid 87–90). 

6. soovitus. Suurendada ELi toetuse nähtavust 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid oma eelarvetoetuse programmides 
sätestama nähtavusega seotud tingimused või näitajad, et tagada Marokos antava ELi 
toetuse avalikustamine. See peaks olema rahastamislepingus väljamaksete kohustuslik 
eeltingimus. 

Tähtaeg: juuni 2020 
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107 ELi toetus keskendus sellistele valdkonnaülestele küsimustele nagu sooline 
võrdõiguslikkus ja inimõigused. Keskendatusest hoolimata võis vaatlusalusel perioodil 
täheldada vaid väheseid edusamme (vt punktid 94–98). 

Kontrollikoda võttis käesoleva aruande vastu 14. novembri 2019. aasta koosolekul 
Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Lisad 
I lisa. ELi-Maroko koostöö tähtsad etapid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

ELi-Maroko suhted

Dets 
2006

Märts 2000:
assotsieerimisleping

(jõustumine):

– assotsiatsiooninõukogu
– assotsiatsioonikomitee
– allkomiteed

Dets 
2000 

Dets 
2009

Dets 
2018 

Dets 
2003 

Dets 
2015

Dets 
2012

*EMÜ – Euroopa Majandusühendus; *ÜJKP – ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika; *Med – Vahemere piirkond; *DCTA – põhjalik ja laiaulatuslik 
kaubandusleping
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II lisa. Eelarvetoetuse programmide otsused, lepingud ja maksed (2014–2018) 

[Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend – eelarverida 22 04] 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Valdkond ja otsuse aasta Programm
Eraldatud 

(miljonites 
eurodes)

Lepinguline 
(miljonites 
eurodes)

Makstud    
(miljonites 
eurodes)

2014 170,00 163,75 73,26

Tervishoid  Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé 90,00 89,73 47,93

Justiitsvaldkond Programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice 70,00 69,85 24,25

Üldine eelarvetoetusega seotud abi Reussir le Statut Avancé (phase II) top-up Dec 2013/24-875 10,00 4,18 1,08

2015 175,00 165,60 69,19

Tervishoid  Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé II 10,00 8,80 0,26

Justiitsvaldkond Programme d'appui à la réforme du secteur de la Justice 5,50 5,50 0,00

Avaliku sektori poli itika Financement additionnel 2015 au programme „Hakama“ Gouvernance  9,50 5,24 1,32

Programm PACC Financement additionnel n°1 (2015) au Programme Croissance Compétitivité 5,00 5,00 5,00

Programm PACC Programme d'apppui à la croissance et la compétitivité au Maroc – PACC 100,00 96,06 47,84

Kutseõpe Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 45,00 45,00 14,77

2016 150,00 137,51 33,23

Avaliku sektori poli itika Programme d'appui aux politiques migratoires du Maroc 35,00 33,00 7,85

Sotsiaalkaitse Programme d'appui à la Protection sociale au Maroc 100,00 91,41 22,51

Kutseõpe Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 15,00 13,10 2,88

2017 116,20 45,00 0,00

Noorte ja täiskasvanute põhioskused Programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation au Maroc – 3ème phase 50,00 45,00 0,00

Metsanduspoliitika Metsanduspoliitika ja haldusjuhtimine, Programme additionnel au PAPFM 12,50 0,00 0,00

Sotsiaalkaitse
Mitme valdkonna põhiliste sotsiaalteenuste toetus, Top up au programme d'appui à la Protection 
sociale

9,20 0,00 0,00Naiste võrdõiguslikkust edendavad organisatsioonid 
ja asutused Naiste võrdõiguslikkust edendavad organisatsioonid ja asutused, Egalité-Moussawat 35,00 0,00 0,00

Üldine eelarvetoetusega seotud abi Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II)  9,50 0,00 0,00

2018 199,20 50,11 30,00

Noorte ja täiskasvanute põhioskused Programme d'appui à la Jeunesse au Maroc 35,00 0,00 0,00

Avaliku sektori poli itika Programme d'appui aux réformes de gouvernance publique – HAKAMA 2 62,00 0,00 0,00

Justiitsvaldkond Top up convention justice 2,20 0,11 0,00

Maaelu areng Programme d'Appui au Développement Territorial au Maroc (PADT) 50,00 0,00 0,00

Üldine eelarvetoetusega seotud abi Top up au programme „Réussir le Statut Avancé II“ (RSA II) 50,00 50,00 30,00

Kokku 810,40 561,98 205,69

Auditis hõlmatud summa 391,90 366,46 147,78

48,36% 65,21% 71,85%
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III lisa. Rahastamine muudest ELi vahenditest (2014–2018) 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. 

1) NIF – naabruspoliitika investeerimisrahastu 199 966 000

2) EUTF – ELi usaldusfond Marokos elluviidavate projektide jaoks 40 800 000

3) EIDHR – demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend 4 750 288

4) Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) kogueraldis Marokole 4 905 834

5) CSO, GENR, LA – kodanikuühiskond, sooline võrdõiguslikkus ja kohalikud omavalitsused 3 732 747

6) HUM – inimareng 1 586 000

Kokku 255 740 869

ELi toetuse valdkond (lepinguportfell 2014–2018)
Lepingujärgne summa 

(eurodes)
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IV lisa. Auditeeritud lepingute/projektide ülevaade 

 
Allikas: ABAC raamatupidamissüsteem. 

Valdkond Liik Lepingu nimi

Eraldatud summa

miljonites eurodes

Makstud summa

miljonites 

eurodes
Tervishoid Eelarvetoetus Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui 

budgétaire du programme PASS II
94,00 46,57

Tervishoid Projekt Assistance Technique pour l'accompagnement du programme 
d'Appui à la réforme du secteur de la santé-Phase II (PASS II)

3,30 1,15

Tervishoid Projekt Projet d’appui à la réforme des Soins de Santé Primaires-Contrat 
PAGODA UE/OMS

0,80 0,16

Tervishoid Projekt Appui au développement des capacités de l'Ecole Nationale de Santé 
Publique (ENSP) pour un meilleur accompagnement des réformes de 

santé et des gestionnaires des structures de soins.

0,03 0,01

Tervishoid kokku 98,13 47,89
Sotsiaalkaitse Eelarvetoetus Contrat pour le versement des 4 tranches de l'appui budgétaire du 

programme d'appui à la Protection Sociale
90,00 22,00

Sotsiaalkaitse Projekt Contrat PAGODA UE/UNICEF – Programme d'appui à une protection 
sociale intégrée et sensible aux enfants au Maroc

1,10 0,44

Sotsiaalkaitse kokku 91,10 22,44
Justiitsvaldkond Eelarvetoetus Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui 

budgétaire du programme Justice
65,50 19,60

Justiitsvaldkond Projekt Assistance technique pour le programme d'appui sectoriel à la 
réforme de la justice au Maroc

3,29 0,64

Justiitsvaldkond Projekt Accès des enfants à une justice adaptée et respectueuse de leurs 
droits – projet UNICEF

2,80 1,74

Justiitsvaldkond Projekt Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base 
des outils dévelopés par la Commission européenne pour l’efficacité 

de la justice (CEPEJ)

1,60 1,58

Justiitsvaldkond Projekt Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des 
capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature

1,20 0,59

Justiitsvaldkond kokku 74,39 24,14
Programm PACC Eelarvetoetus Contrat d'appui budgétaire pour l'appui à la croissance verte et à la 

compétitivité du Maroc.
99,00 51,80

Programm PACC Projekt Subvention à la GIZ pour l'opérationnalisation de la stratégie des Très 
Petites, Petites et Moyennes entreprises au Maroc

1,80 0,88

Programm PACC Projekt Organisation du séminaire EIP (European External Plan of 
Investment) au Maroc

0,02 0,02

Programm PACC kokku 100,82 52,70
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V lisa. Eelarvetoetuse programmide eesmärgid 

Eelarvetoetuse 
valdkond Üldeesmärk Erieesmärgid 

Tervishoid Suurendada võrdset juurdepääsu 
kvaliteetsele tervishoiule. 

- Võrdne juurdepääs esmatasandi tervishoiule. 

- Tervishoiutöötajate parem juhtimine ja oskused. 

- Parem valitsemistava. 

- Integreeritud, digitaliseeritud ja ligipääsetava tervishoiu teabesüsteemi väljaarendamine. 

Sotsiaalkaitse 

Aidata vähendada ebavõrdsust, 
suurendada sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja soodustada 
silmanähtavalt inimarengut 
Maroko ühiskonnas, edendades 
võrdset juurdepääsu sotsiaal- ja 
põhiteenustele. 

- Integreeritud ja ühtse sotsiaalkaitsepoliitika elluviimine.  

- Põhilise ravikindlustuse laiendamine kõigile sotsiaalsetele rühmadele ja kutsekategooriatele ning parem 

kindlustuskate ebasoodsamas olukorras elanikerühmadele. 

- Sotsiaalabi väljatöötamine, suunates selle paremini ebakindlas olukorras elanikerühmadele.  

- Sotsiaalteenuste väljatöötamine akrediteeritud sotsiaalkaitsekeskuste abil.  

Õigus 

Tugevdada õigusriigi põhimõtet 
ligipääsetava, sõltumatu ja 
rahvusvahelistele standarditele 
vastava kohtusüsteemi abil. 

- Sõltumatu kohtusüsteem.  

- Parem juurdepääs õigustele ja õigusemõistmisele.  

- Õiguste ja vabaduste parem õiguskaitse. 

- Tõhusam ja tulemuslikum õigusemõistmine. 

Programm 
PACC 

Tugevdada Maroko 
konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu lõppeesmärgiga 
toetada riiki selle püüdluses 
muuta areng kestlikuks ja luua 
inimväärseid töökohti. 

- Parem konkurentsivõime riikliku tööstuspoliitika jõulisema elluviimise kaudu. 

- Maroko ekspordivõimaluste suurendamine. 

- Keskkonnasäästlikumale majandusele ja tööstusele ülemineku toetamine. 

Allikas: Euroopa Komisjon. 
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VI lisa. Muutuva summaga maksetega seotud probleemid 

   

Valdkond Makse Näitaja Probleem Asjaolud
Finantsmõju (valesti 

tehtud makse)*

Korrakohane 
makse, mis siiski ei 

aita täita 
eelarvetoetuse 

programmi 
eesmärki

Nõrk 
kontrollikord

Tervishoid Esimene muutuva summaga
I.1 Ravikonsultatsioonide läbivii jate arv 

maapiirkondade esmatasandi tervishoiusüsteemis 
inimese kohta aastas

Tulemus hinnati suuremaks 
vale arvutusmeetodi tõttu.

Maksti tulemuste eest, kuigi 
olukord halvenes.

Aegunud võrdlusalus.

Võrdlusalus (2012): 36; (2014) 38. Sihtväärtus (2015): 40. Tulemus: 37

(1) Aegunud võrdlusalus, sest kasutati 2012. aasta andmeid.
(2) Vale arvutusmeetod. Edusamme tuleks mõõta nii: (37-36) / (40-36) = 25%. 

NB! Kui kasutada komisjoni meetodit (37/40 = 93%), tuleb n-ö edusammude eest maksta ka 
si is, kui tulemus on sama mis võrdlusalus. (36/40 = 90%). 

(3) Tulemuslikkus: näitaja on eelarvetoetuse maksmisest alates vähenenud.

2 394 000 €

Tervishoid Esimene muutuva summaga
I.11 Maapiirkondade esmatasandi

tervisekeskustes (ESSP) töötavate perearstide arv

Maksti tulemuste eest, kuigi 
olukord halvenes.

Tulemus hinnati suuremaks 
vale arvutusmeetodi tõttu.

Võrdlusalus: 1066. Sihtväärtus: 1300. Tulemus: 1057.

(1) Edusamme ei ole, näitaja väheneb.
(2) Komisjon kasutas valet arvutusmeetodit (1057/1300 = 81% edusammudest)

1 197 000 €

Tervishoid Esimene muutuva summaga I.7 Maapiirkondade avaliku sektori tervishoiuasutustes 
jälgitavate diabeedipatsientide arv

Tulemus hinnati suuremaks 
vale arvutusmeetodi tõttu.

Mõju erieesmärgile puudub.

Võrdlusalus: 183 962 (2013). Sihtväärtus: 225 000. Tulemus: 215 464
(1) Komisjon on 2015. aasta edusamme üle hinnanud, kasutades valet arvutusmeetodit:  (215 
464/225 000) = 96%, mille alusel maksti välja 100%. Tulemus on aga parimal juhul (215 094 - 

183 962)/(225 000 - 183 962) = 77%. Selle alusel oleks tulnud välja maksta vaid 50% 
toetussummast. (Edusammude mõõtmisel tuleb lähtuda võrdlusalusest)

(2) Ajakohastatud (2014) võrdlusaluse põhjal on tegelik tulemus: (215 464 - 191 250) / (225 
000 - 191 250) = 71% (mis viib sama tulemuseni: 50% suurune makse)

(3) Eesmärk oli  vähendada l inna- ja maapiirkondade ebavõrdsust. Näitaja seda aga ei mõõda, 
l isaks ei ole eesmärgi täitmisel edusamme tehtud. Eksperdi aruande kohaselt on l inna- ja 

maapiirkondade vahekord samaks jäänud.  

1 197 000 € 1 197 000 €

Tervishoid Teine muutuva summaga
I.7 Maapiirkondade avaliku sektori tervishoiuasutustes 

jälgitavate diabeedipatsientide arv Mõju erieesmärgile puudub.

Eesmärk: 235 000. Tulemus: 235 094
Erieesmärk oli  vähendada l inna- ja maapiirkondade ebavõrdsust. Näitaja seda aga ei mõõda 
ja eesmärgi täitmisel ei ole edusamme tehtud. Hoolimata arvude nominaalsest suurenemisest 
olukord halvenes. Eksperdi aruande kohaselt on kasv täheldatav eelkõige l innapiirkondades.  

3 291 667 €

Tervishoid Esimene muutuva summaga
I.8 Maapiirkondade avaliku sektori tervishoiuasutustes 

viibivate hüpertensioonipatsientide arv Mõju erieesmärgile puudub.

Eesmärk: 300 000. Tulemus: 328 579
Eesmärk oli  vähendada l inna- ja maapiirkondade ebavõrdsust. Näitaja seda aga ei mõõda ja 
eesmärgi täitmisel ei ole edusamme tehtud. Hoolimata arvude nominaalsest suurenemisest 

olukord halvenes. Eksperdi aruande kohaselt on maapiirkonna suhteline osakaal veidi 
vähenenud.

2 394 000 €

Tervishoid Teine muutuva summaga
I.8 Maapiirkondade avaliku sektori tervishoiuasutustes 

viibivate hüpertensioonipatsientide arv Mõju erieesmärgile puudub.

Eesmärk: 250 000. Tulemus: 281 677
Eesmärk oli  vähendada l inna- ja maapiirkondade ebavõrdsust.  Näitaja seda aga ei mõõda ja 

eesmärgi täitmisel ei ole edusamme tehtud. Hoolimata arvude nominaalsest suurenemisest 
olukord halvenes. Eksperdi aruande kohaselt toimus 56,6% 2016. aastal täheldatud kasvust 

l innapiirkondades.

3 291 667 €

Tervishoid Teine muutuva summaga I.6 Hädavajalike ravimite kättesaadavus avaliku sektori 
esmatasandi tervishoiustruktuurides (ESSP)

Võrdlusalus puudub.
Maksti tulemuste eest, kuigi 

olukord halvenes.
Näitaja on vähenenud programmi algusest saadik: kui 2016. aastal oli  kättesaadavus 82,71%, 

si is 2017. aastal 79,71%.

1 645 833 €

Tervishoid Esimene muutuva summaga
I.9 Riikliku puuetega inimeste tervishoiukava olemasolu 

ja rakendamine

Saavutati juba enne 
rahastamislepingu sõlmimist.

Aegunud võrdlusalus.

Kava avaldati 2015. aasta oktoobris pärast juba 2014. aastal alustatud 
konsultatsiooniprotsessi. Eelarvetoetuse leping sõlmiti  2015. aasta novembris.

2 394 000 €

Tervishoid Esimene muutuva summaga I.3 Sündide (kvalifitseeritud personali  abiga) osakaal 
maapiirkondade avaliku sektori tervishoiustruktuurides

Aegunud võrdlusalus.
Maksti tulemuste eest, kuigi 

olukord halvenes.

Võrdlusalus(2012): 71%; (2014): 86%. Sihtväärtus (2015): 75%. Tulemus: 85,6%
Tegelikud edusammud puuduvad: näitaja vähenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 

(aegunud võrdlusalus/sihtväärtus).

2 394 000 €

Tervishoid Teine muutuva summaga
I.3 Sündide (kvalifitseeritud personali  abiga) osakaal 

maapiirkondade avaliku sektori tervishoiustruktuurides

Aegunud võrdlusalus.
Maksti tulemuste eest, kuigi 

olukord halvenes.

Võrdlusalus(2012): 71%; (2014): 86%. Sihtväärtus (2015): 75%; (2016). Tulemus (2015): 85,6 %; 
(2016): 85%

Tegelikud edusammud puuduvad: näitaja on eelarvetoetuse maksmisest alates vähenenud. 

3 291 667 €

4 788 000 € 19 899 834 €
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Valdkond Makse Näitaja Probleem Asjaolud

Finantsmõju (vale 
makse)

Korrakohane 
makse, mis siiski ei 

aita täita 
eelarvetoetuse 

programmi 
eesmärki

Nõrk 
kontrollikord

Sotsiaalkaitse Esimene muutuva summaga
1.2. Sotsiaalvaldkonnas on olemas kolmeaastased 

eelarvekavad.
Ei saavutatud / Valed 

tõendusall ikad

Näitaja saavutamiseks oli  vaja sotsiaalteenuste valdkonnas kolmeaastast (2017–2020) 
eelarvekava, kuid ELi delegatsioon rahuldus vaid piisavate edusammudega sotsiaalvaldkonda 

investeerimisel. ELi delegatsiooni arvamus põhines 2017. ja 2018. aasta andmetel ning 
2019. aastat käsitlevatel prognoosidel. Majandus- ja rahandusministeerium tunnistas, et 

sell ist kava ei ole koostatud. Lisaks palus ministeerium tehnilist abi, sest tal puudus vajalik 
oskusteave sedalaadi kolmeaastase sotsiaalvaldkonna eelarvekava väljatöötamiseks. 

2 000 000 €

Sotsiaalkaitse Esimene muutuva summaga 2.4. Elanikkonna üldine ravikindlustus

Valed tõendusall ikad / 
vastuolu teiste 

tõendusall ikatega
(saavutamist ei saa tagada)

Ravikindlustusamet ANAM esitas Exceli  tabeli  ravikindlustatud isikute elanikkonnarühmade 
kaupa l i igendatud andmetega. Andmed ei vastanud ameti aastaaruandele ja ELi delegatsioon 
ei võrrelnud neid muude andmetega. Li iati  võrreldi Maroko elanikkonna ravikindlustuskatte 

arvutamiseks 2017. aasta andmeid 2014. aasta elanikkonnaga (mis oli  2017. aasta 
elanikkonnast väiksem). Riikliku statistikaameti ja ri ikl iku inimarengu ameti Office National 
du Développement Humain aruannete kohaselt oli  ravikindlustuse kogukatvus vaid 46,6 % ja 

2017. aastal 53,8% ehk võrdlusalusest veelgi väiksem.

Ravikindlustusameti andmed põhinesid välja antud kindlustuskaartidel (RAMED) ja ri ikl ik 
statistikaamet sai oma andmed, küsides leibkondade valimilt suuliselt, kas neil  on RAMED-

kaart. Riikliku statistikaameti teises uuringus leiti, et RAMED-kaardi omanikest vaid 30%-l oli  
tegelikult õigus seda omada. Ülejäänud kaardiomanikel oli  piisavalt suur sissetulek, et omada 

tavapärast ravikindlustust. Seetõttu ei saa ravikindlustusameti andmeid usaldusväärseks 
pidada.

2 000 000 €

2 000 000 € 2 000 000 €

Justiitsvaldkond Esimene muutuva summaga 3: kohtusüsteemi korralduse loogil isemaks muutmine Ei saavutatud / Valed 
tõendusall ikad

Kolmanda näitaja sihtväärtust b ei saavutatud.  Kava järgi pidi 2017. aasta lõpuks toimima 
72 justiitskeskust. Varem olid tegevust alustanud 64 keskust ja kaheksa keskust pidid selleks 

nüüd valmis olema. Nimetatud kaheksast keskusest hakkas ainult üks (Tarfaya) toimima 
2018. aasta detsembriks ehk aasta pärast väljamaksete määramist.

800 000 €

Justiitsvaldkond Esimene muutuva summaga 4: õigusabi kättesaadavus Ei saavutatud / Valed 
tõendusall ikad

Kasutatud tõendusandmed (RAMED) ei ole õige vahend selle näitaja mõõtmiseks ja neid ei 
esitatud tõendusandmetena rahastamislepingus. Pealegi ei saa RAMED-kaarti pidada 

usaldusväärseks tõendiks, arvestades, et sotsiaalkaitse valdkonna eelarvetoetuse programmis 
keskenduti nii  palju selle usaldusväärsuse suurendamisele.

1 280 000 €

Justiitsvaldkond Esimene muutuva summaga 9: jurisdiktsioonide digitaliseerimine Valed tõendusall ikad.
Tõendusall ikana määratletud justiitsministeeriumi aastaaruannet ei esitatud. Jaanuaris 2018 

viidi läbi kohapealne kontroll, kuid makse tehti juba 2017. aasta detsembris.
1 600 000 €

3 680 000 €
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

Valdkond Makse Näitaja Probleem Asjaolud

Finantsmõju (vale 
makse)

Korrakohane 
makse, mis siiski ei 

aita täita 
eelarvetoetuse 

programmi 
eesmärki

Nõrk 
kontrollikord

Programm PACC Esimene muutuva summaga
T1D1: Registreeritud füüsil isest isikust ettevõtjate ja 

kaardiomanike arv Valed tõendusandmed.

Füüsil isest isikust ettevõtjate arv (näitajad T1D1–T1D4) põhineb VKEde edendamisega tegeleva 
asutuse Maroc PME aruannetel. Andmebaasi haldab ettevõte Maroc Poste. ELi delegatsioon 

ega eksperdid ei kontroll inud teabe õigsust. Kaardi omamine ei taga, et need inimesed ka 
tegelikult füüsil isest isikust ettevõtjana ametlikult tegutsevad. Kui kontroll ikoda kontroll id 

Maroko külastuse ajal füüsil isest isikust ettevõtjate valimit, selgus, et andmebaas ei ole 
täpne. Lisaks on tähelepanuväärselt erinev kaardiomanike ja makse deklareerivate isikute arv.

2 400 000 €

Programm PACC Esimene muutuva summaga T1D3: kaks tööstusparkide teostatavusuuringut Valed tõendusall ikad.
Viidi läbi uuringud ettevõtluskülade, mitte integreeritud tööstusparkide kohta, nagu oli  ette 

nähtud tööstuse arengu kiirendamise kavas.
2 400 000 €

Programm PACC Esimene muutuva summaga T1D6: ri ikl iku menetluste l ihtsustamise kava hindamine Ei ole saavutatud. Hindamist ei esitatud õigel ajal (esitati  aastase hil inemisega). Järelikult ei saanud kontroll ida 
ka T1D5 saavutamist.

2 400 000 €

Programm PACC Teine muutuva summaga
T2D1: Registreeritud füüsil isest isikust ettevõtjate ja 

kaardiomanike arv Valed tõendusandmed. Vt T1D1.
2 400 000 €

9 600 000 €
6 788 000 € 19 899 834 € 15 280 000 €

* 2019. aasta 31. mail teavitas komisjon majandus- ja rahandusministeeriumit, et näitajatega nr 1 ja 11 seotud summad tasaarvestatakse järgmise muutuva summaga maksega.
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VII lisa. Põhinäitajate muutused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Allikas: majandus- ja rahandusministeerium

SKP kasv%
2014

+2,6%
2018
+3,5%

2016
+1,2%

Aktiivsuse määr soo alusel
2014

• 25,2%

• 72,4%

2018
• 22,2%

• 70,9%

Allikas: majandus- ja rahandusministeerium

Rahvaarv
2014

33,85 miljonit
2018

35,22 miljonit

Allikas: majandus- ja rahandusministeerium

Tööstuse osakaal SKPs

Allikas: Plan d’Accélération Industrielle ja Haut Commissariat
au Plan

2017
15,7%

2014
14%

Allikas: ÜRO Arenguprogramm

Inimarengu indeks

2018
189-st 123

2014
188-st 126

Allikas: ÜRO Arenguprogramm

Allikas: tervishoiuministeerium ja Haut Commissariat au Plan

2014
75,31

Eeldatav eluiga sünnimomendil

2017
76,1

2010
74

Laste suremus
2018

1000 sünni kohta 18
2011

1000 sünni kohta 28,8

2018

Import
479 miljardit dirhamit

Eksport
274 miljardit dirhamit

Välismaiste 
otseinvesteeringute 

netosissevoog
33,5 miljardit dirhamit

Kaubandus

Allikas: majandus- ja rahandusministeerium ja Office des changes

Jooksevkonto (% SKPst)
2016
-4,2%

2017
–3,6%

2014
-5,7%

Tööstuseksport

Allikas: Office des Changes

2014
188 miljardit dirhamit

2017
228 miljardit

dirhamit

Mitteametlikud tootmisüksused

2013
1,68 miljonit

Allikas: Haut
Commissariat au Plan

2014
2,38 miljonit

Allikas: Confédération
Générale des entreprises
Maroc

2017
Puudub

Äritegevuse indeks

Allikas: Maailmapank

2019
190-st 60

2014
189-st 87

Allikas: Haut Commissariat au Plan

Gini kordaja

2018
Puudub

2014
39,5

0: võrdõiguslikkus

100: ebavõrdsus

Allikas: Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Sotsiaalkindlustusfond (CNSS)
Deklareeritud sissetulek

Kindlustatud pensionärid

2013
2,87 miljonit 

2016
3,28 miljonit 

2013
452 313

2016
518 940

Allikas: Transparency International (0 = väga korrumpeerunud, 100 = 
korruptsioonivaba) 

Korruptsiooni tajumise indeks
2018

100-st 43
2014

100-st 39

Allikas: Yale’i ülikool 

Keskkonnatulemuste indeks

2014
178-st 81

2018
180-st 54

Soolise ebavõrdsuse indeks

Allikas: ÜRO Arenguprogramm

2013
0,525

131. kohal 187-st

2017
0,482

119. kohal 160-st

Allikas: Freedom House (0 = kõige vähem vaba / 100 = kõige vabam) 

Freedom House’i indeks

2018
100-st 39

2014
100-st 42

Allikas: World Justice Project (1= õigusriigi põhimõtte täielik järgimine) 

Õigusriigi indeks

2017
0,51

2014
0,51

2016

Import
409 miljardit dirhamit

Eksport
224 miljardit dirhamit

Välismaiste 
otseinvesteeringute 

netosissevoog
21,2 miljardit dirhamit

Allikas: Haut Commissariat au Plan ja Office des changes
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VIII lisa. Hinnang eelarvetoetuse lepingutele valdkondade kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Valdkond Tervishoid Sotsiaalkaitse Justiitsvaldkond Programm PACC
Lepingu kestus kuudes 60 60 60 (pikendatud 84-le) 60 (pikendatud 72-le)

Lepingu aasta 2014 2017 2015 2016
1.1. Kas komisjon ja Euroopa välisteenistus tegid 
kindlaks tähtsaimad valdkonnad ja eraldasid 
vahendeid sellele vastavalt?

 Toetus ja ri igis antav muu ELi toetus on vastastikku täiendavad.

Eelarvetoetuse tingimused on kooskõlas Marokot käsitleva ELi tegevuskavaga. 
Eelarvetoetuse tingimused on kavandatud nii, et need toetaksid tõhusalt reformide elluviimist.
ELi meetmed aitavad täita valdkonna vajadusi.
ELi meetmetega on tagatud eesmärkide tulemuslikkuse järelevalve.
Programmide kavandamisel on arvesse võetud eelmistes eelarvetoetuse programmides saadud õppetunde. Varasem programm puudub. Varasem programm 

puudub.
Kavandamine, vahendite eraldamine ja programmide rakendamine on teiste toetajatega hästi koordineeritud.

On kehtestatud toetajate koordineerimise kord. Teiste toetajatega vahetatakse korrapäraselt teavet.

Rakendamine toimub kavakohaselt (ajastus, eelarve, tegevus). Kõrvalekalded on hästi põhjendatud. Vajaduse korral on võetud 
parandusmeetmeid.

Peeti kinni eelarvetoetuse tingimustest. 
(Valdkonna)poli itika dialoogi peeti korrapäraselt, see oli  asjakohane ja selles arutati programme ja tingimusi piisavalt 
üksikasjalikult.

Komisjon viib regulaarselt läbi kohapealseid külastusi ja hindamisi. Need on dokumenteeritud ja tehtud soovitusi järgitakse.
Kavandatud väljundid on saavutatud. Pooleli, tekkis viivitus. Pooleli. Pooleli, tekkis viivitus. Pooleli, tekkis viivitus.

Väljamakseid tehti näitajatele määratud sihtväärtuste saavutamise alusel, seda toetasid usaldusväärsed ja asjakohased 
audititõendid.
Õigel ajal anti piisavat ja hästi suunatud tehnilist abi, mis aitas kohaldada valdkonnapoliitika dialoogi raamistikku.
Eelarvetoetus soodustas kavandatud reforme valdkonnapoliitika koostamisel ja/või elluviimisel.

Eelarvetoetus aitas käsitleda valdkonnaüleseid küsimusi (sooline võrdõiguslikkus ja inimõigused).

(Valdkonna)poli itika dialoogis tegeleti soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste küsimustega.

kriteerium täidetud
kriteerium osaliselt täidetud
kriteerium ei ole täidetud

Selgitus: kehtestatud on järgmised hinnangud:
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2.2. Kas komisjon võttis Marokole toetuse andmisel 
tõhusalt arvesse valdkonnaüleseid küsimusi (sooline 
võrdõiguslikkus ja inimõigused)?

1.2. Kas komisjon kavandas programme/projekte 
hästi?

1.3. Kas programmid/projektid olid teiste 
osalejatega hästi koordineeritud?
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1.4. Kas komisjon seiras ja hindas 
programme/projekte hästi?

2.1. Kas saavutati kavandatud tulemused?
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Akronüümid ja lühendid 
AfDB Aafrika Arengupank 

EL Euroopa Liit 

ENI Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend 

ENP Euroopa naabruspoliitika 

Programm 
PACC 

Programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité du 
Maroc 

VKEd Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
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EUROOPA KOMISJONI JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSE VASTUSED EUROOPA 

KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE 

„ELI TOETUS MAROKOLE: KEHVAD TULEMUSED“ 

 

KOKKUVÕTE 

I. Maroko on Euroopa Liidule (edaspidi „EL“) oluline partner ja meil on ühine piir ning 

ühised väärtused ja püüdlused. Maroko on käivitanud pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist 

2011. aastal kaugeleulatuva reformi eesmärgiga suurendada oma kodanike vabadust ja heaolu 

ning tugevdada nende demokraatlikke õigusi. EL toetab naabruspoliitika raames kindlalt 

Maroko jõupingutusi nende eesmärkide täitmisel. 

Ehkki ELi ja Maroko suhted on viimastel aastatel arenenud keerulises poliitilises keskkonnas, 

on ELi ja Maroko koostöö aidanud kaasa Maroko majanduse, sotsiaalvaldkonna ja 

institutsioonide märkimisväärsetele edusammudele. 

Näited. 

- Emasuremus on vähenenud Marokos 2012.–2016. aastal 35 % ja maaelanikkonna 

juurdepääs tervishoiuasutustele on paranenud. Ravimite kättesaadavus on suuresti 

paranenud ja geneeriliste ravimite müük on 39 % suurenenud. EL on alates 2009. aastast 

toetanud tervishoiusektori ümberkorraldamist. 

 

- Maailmapanga äritegevuse aruande edetabelis oli Maroko 2010. aastal 128. kohal ja 2018. 

aastal 60. kohal. EL on alates 2009. aastast toetanud Maroko püüdlusi parandada riigi 

ettevõtluskeskkonda. 

 

- EL on toetanud justiitssüsteemi ja jälginud kõrgema kohtunõukogu kui kohtusüsteemi ja 

rahukohtunike sõltumatust kaitsva põhiseadusliku institutsiooni asutamist. Põhja-Aafrika 

institutsioonilises kontekstis on see suur saavutus. 

 

- ELi toetus sotsiaalkaitse valdkonnas on käinud kaasas reformidega ja viinud ühtse 

sotsiaalkaitsevaldkonna poliitika sõnastamiseni. Kooskõlas ELi poliitiliste soovitustega 

on nüüd kasutusele võetud eraisikute sotsiaalkindlustusnumbrid, millega parandatakse 

haavatavate inimeste juurdepääsu sotsiaalkindlustusele ja soodustatakse süsteemi 

tõhusust. 

 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus on seisukohal, et hinnates mitmesuguseid tingimusi ja 

muud ELi rahastatavat lisategevust peale eelarvetoetuse muutuva summaga väljamaksete, 

saab ülevaatlikuma ettekujutuse ELi koostöö tulemuslikkusest ja mõjust Marokos ning 

täpsema arusaama eelarvetoetuse instrumendist. 
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Mõju suuruse näitajad sõltuvad mitmesugustest täiendavatest teguritest ja nende 

muutumiseks kuluv aeg ületab eelarvetoetuse programmide kestust.  

Lisaks märgivad komisjon ja Euroopa välisteenistus, et Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) 2018. aastal tehtud eksperdihinnangust ELi arengukoostöö kohta 

ilmneb, et eelarvetoetuse kasutamine parandab partnerriikides isevastutust ja kaasatust. Riigi 

poliitika ja rakendusstruktuuridega kooskõlastatud programmid suurendavad sisemaist 

aruandekohustust ja tagavad reformide jätkusuutlikkuse. Seega soodustatakse 

eelarvetoetusega riigi suutlikkuse arendamist kestva mõjuga reformide rakendamiseks. 

Marokos on see märkimisväärselt võimendanud ametiasutuste kaasamist tähendusrikkasse 

poliitilisse reformidialoogi. Eelarvetoetuse üldtingimustega soodustatakse läbipaistvust, 

usaldusväärset finantsjuhtimist ja mõistlikku makromajanduspoliitikat. 

II Esitatud arvandmed kajastavad kõiki eelarvetoetuse lepinguid ja makseid kõikides 

valdkondades, mille kohta sõlmiti lepingud 2014.–2018. aastal, mitte ainult nelja auditeeritud 

valdkonda. Veel olulisem on tähele panna, et maksete arvandmed võivad olla eksitavad, sest 

jääb mulje, et tehtud maksete summa on võrreldes lepinguliste maksekohustustega väike, 

kuna ajavahemik, mida auditeeriti (2014.–2018. aasta), ei hõlma eelarvetoetuse programmide 

rakendamise perioodi täielikult. 

Läbivaadatud ajavahemiku jooksul kõikides eelarvetoetuse hõlmatud valdkondades 

allkirjastatud eelarvetoetuse lepingute kogumaht oli 562 miljonit eurot ja makseid tehti kokku 

206 miljoni euro ulatuses. Makseid jätkatakse mitme eelarvetoetuse lepingu raames. Võttes 

arvesse korduvkulude suurt osakaalu ja ELi toetuse laadi, tuleks eelarvetoetuse eraldisi 

võrrelda investeeringute eelarvega. Auditeeritud ajavahemikul moodustas eelarvetoetus 

ligikaudu 2,0 % riigi investeeringute kogueelarvest. 

III Eelarvetoetuse programmid on koostatud eelarvetoetuse suuniseid järgides, võttes 

arvesse riikide eritingimusi, ning need sisaldavad ametlikke, struktureeritud järelevalve 

menetlusi. 

Komisjon tagab avatud dialoogi ja jätkuva kooskõlastamise ELi liikmesriikidega temaatiliste 

töörühmade, korraliste kooskõlastamiskoosolekute ja ühise kavandamise kaudu. Ehkki 

Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus teevad kõik selleks, et hõlbustada abiandjate 

tegevuse kooskõlastamist partnerriikides, vastutab selle eest lõppkokkuvõttes abisaava riigi 

valitsus. 

IV Komisjonil on Marokoga suhtlemiseks kindel strateegia, mis sisaldub 

assotsiatsioonilepingule tuginevas ühtses toetusraamistikus. 

Ajal, mil ELi ja Maroko vahel olid keerulised poliitilised suhted, ei katkenud poliitiline 

dialoog kordagi. Seetõttu ei näe komisjon põhjust alternatiivset strateegiat välja töötada. 
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Järgitud on eelarvetoetuse suunistes sätestatud suunist poliitilise dialoogi kohta 

eelarvetoetuse raames. Poliitilise dialoogi tulemused on praegu ja ka edaspidi mis tahes 

hindamise tähtis osa. Kuid komisjon sooviks rõhutada reformide poliitilist tundlikkust ja 

poliitilisi eesmärke ning säilitab seetõttu kehtiva korra, mille kohaselt sõnastatakse 

dialoogistrateegiad endiselt nii, et need kaitseksid komisjoni huve. 

Poliitiline dialoog oli kogu aeg tagatud ja majandus- ja rahandusministeeriumiga (riiklik 

koordineerija – dialoogi üldraamistik) kooskõlastatud, ning eriprojektide/-programmide kohta 

on rahastamislepingutes sätestatud, et dialoogi peetakse kohustuslike juhtkomiteede kaudu 

majandus- ja rahandusministeeriumi ning abisaajatega. 

Auditeeritud eelarvetoetuse programmid on kehtinud vähem kui neli aastat ja komisjon on 

arvamusel, et tehtud on rahuldavaid edusamme. Arvesse tuleb võtta Marokos ELi toetusel 

ellu viidavate reformide keerukust ja tundlikkust ning nende täielikuks elluviimiseks 

vajalikku aega. 

Nende programmide eesmärk on toetada riiklikke reforme ja programmide näitajates kajastub 

partnerriigi reformikava kaugeleulatuvus. 

Järelevalve kord ja tulemuste hindamise metoodika on eelarvetoetuse suunistes selgesti 

sätestatud ja neid tuleb järgida. 

VI Auditeeritud ajavahemikul on täheldatud teatavaid edusamme soolise 

võrdõiguslikkuse ja inimõiguste valdkonnas. Kuid sügavalt juurdunud püsivad sotsiaalsed 

muutused toimuvad järk-järgult pika aja jooksul. Lühikese ajavahemiku kestel nimetatud 

valdkondades toimunud edusammude hindamine pikaajaliste trendide näitajaid kasutades ei 

saagi anda olukorrast täpset ettekujutust. Komisjoni seisukohta selgitavad täpsustused 

esitatakse asjaomaseid punkte käsitlevates märkustes (vt komisjoni vastused punktidele 96–

100). 

VII Vt komisjoni vastused soovitustele. 

SISSEJUHATUS 

2. selgitus. Ülevaade Euroopa Liidu Kohtu otsustest 

Komisjon märgib, et 1) Euroopa Liidu Kohus on teinud ka muid asjasse puutuvaid otsuseid 

(määrused kohtuasjades T-180/14 ja T-275/18), 2) Euroopa Liidu Kohtu arutluskäigust 

assotsiatsioonilepingu kohaldamatuse kohta kohtuasja C-104/16 P raames ei pruugi järelduda, 

et nõusolek on juriidiliselt nõutav, 3) uus kalandusleping oli uus, mitte läbivaadatud leping, 

4) pärast kirjavahetust koheldakse Lääne-Saharast pärit tooteid võrdselt Marokost pärit 

toodetega, st neile kohaldatakse samu tariifseid soodustusi, mida ei tohiks mõista nii, nagu 

need oleks samastatud.  
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TÄHELEPANEKUD 

21 Korruptsioonivastase võitlusega tegeldakse ka muid töömeetodeid kasutades, nagu 

regulaarne poliitiline dialoog, mestimine, piirkondlikud programmid, kodanikuühiskonna 

toetamine, riigi rahanduse juhtimist ja läbipaistvust käsitlevad abikõlblikkuse 

üldkriteeriumid.  

23 Kontrollikoja aastaaruandeid kasutatakse vajaduse korral regulaarselt komisjoni 

toetatavate valdkondade kohta teabe saamiseks. 

26 Edasijõudnud staatusega riigi tegevuskava rakendamise vahend on ühtne 

toetusraamistik. Kindlaksmääratud esmatähtsad valdkonnad tulenevad Maroko reformikavast, 

mis omakorda tugineb 2011. aasta põhiseadusele.  

Ehkki teatav konsolideerimise ja kontsentreerimise võimalus on olemas, oleks üksnes kolme 

(tavapärase) valdkonnaga piirdumine vähendanud komisjoni poliitilist mõjujõudu ja olnud 

vastuolus edasijõudnud staatusega riigi tegevuskava vaimuga. Maroko ellu viidud reformide 

tähtsust arvestades oli poliitiliselt sobiv aeg toetada i) ühtsele toetusraamistikule vastavaid ja 

ii) Maroko arengu jaoks olulisi valdkondi. 

27 Pärast seda, kui peakorter on esitanud delegatsioonile teabe edasijõudnud riigi 

tegevuskava maksumuse kohta, arutab delegatsioon Maroko partneritega läbi sellekohased 

kõikide programmide soovituslikud eraldatavad rahalised vahendid. Seejärel esitab 

naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat delegatsiooni ettepanekud 

volinikule ametliku märgukirjaga, milles esitatakse jaotus edasijõudnud riigi tegevuskava 

paketi programmideks. Pärast seda võtab komisjon selle vastu, järgides liikmesriikide 

arvamust komiteemenetluses. Komisjon peab iga sekkumist ettevalmistavat toimikut 

kõikehõlmavaks ja täielikult dokumenteerituks. 

32 Arvestades Maroko kaua kestnud strateegilist olulisust Euroopa Liidu jaoks, olid 

komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid ühisel seisukohal, et esmatähtis on taastada 

Marokoga sidemed ja koostöö, sh tehniline ja finantskoostöö, seetõttu ka eelarvetoetus. 

Liikmesriigid toetasid kindlalt komisjoni lähenemisviisi jätkata 2016. aasta koostöö 

programmitööd, kiites samas heaks komisjoni lähenemisviisi programmitööle tulevikus. 

Lisaks jõudsid liikmesriigid oktoobris 2018 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 

komitee raames järeldusele, et ühtse toetusraamistiku prioriteedid on endiselt asjakohased, 

ning toetasid ühehäälselt komisjoni ettepanekut pikendada ühtset toetusraamistikku 2018. 

aastale. 3. juulil 2019 toiminud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi komitee 

koosolekul korrati samu järeldusi ja pikendati raamistikku 2019.–2020. aastale. 

Asjaomane ühtne toetusraamistik kehtis 2017. aasta lõpuni, seega ei olnud 2015. aastal tarvis 

prioriteete läbi vaadata. Asjaolu, et komisjon otsustas uute partnerlusprioriteetide arutamise 

asemel pikendada 2017. aastal edasijõudnud riigi staatust ja ühtset toetusraamistikku, ei 

kahjustanud kuidagi Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 2018.–2020. aasta 

programmitööd. 2014.–2017. aasta ühtses toetusraamistikus kindlaks määratud prioriteedid 
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jäid kehtima ja seega sai komisjon kavandada Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 

ressursse neid prioriteete järgides ning tagada koostöö järjepidevuse ja sidususe. 

Algses 2014.–2017. aasta ühtses toetusraamistikus kindlaks määratud prioriteetide jätkuvat 

asjakohasust kinnitavad ELi ja Maroko assotsiatsiooninõukogu 27. juunil 2019 toimunud 

kohtumisel kindlaks määratud „uued“ prioriteedid, mis arutati partnerluse tulevikusuunistena 

põhjalikult läbi liikmesriikide ja Marokoga. 

33 Komisjon võttis patiseisus olles kasutusele pragmaatilise lähenemisviisi koostööle, 

jätkates eelarvetoetust, samuti koostööd ühtse toetusraamistikuga hõlmatud valdkondades. 

Liikmesriigid toetasid seda lähenemisviisi nõukogus. Ehkki patiseisus olles ei toimunud 

assotsiatsioonilepingus sätestatud ametlikku poliitilist dialoogi, jätkus kõrgetasemeline 

poliitiline dialoog, näiteks kohtusid 7. veebruaril 2017 asevälisminister Bourita ning president 

Juncker ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. 

34 Et Hiina ja India ei ole OECD ega selle arenguabi komitee liikmed, on nad võtnud 

endile vähem rahvusvahelisi kooskõlastamiskohustusi. 

39 Komisjon soovib rõhutada, et järk-järgult rakendatavate reformide mõju avaldub 

keskpika kuni pika aja jooksul. Kui eelarvetoetuse programmid käivitatakse reformi alguses, 

on nende mõju võimalik hinnata teatava aja möödudes, väga tõenäoliselt alles pärast 

eelarvetoetuse 3 aastat kestva programmi lõppu. 

Ehkki muutuva summaga väljamaksete näitajad on ainult üks element, võib väljamaksete 

suurus viidata ligikaudu näitajate kaugeleulatuvusele (või vähemalt keerukusele, sest need 

peaksid olema omavahel seotud). ELi kogu eelarvetoetuse tegevuse arvandmetest ilmneb, et 

võimalikest väljamaksetest tehakse üha väiksem osa, mis viitab kasvavale kaugeleulatuvusele 

või vähemalt tingimuste karmistumisele ja/või sellele, et valitsusel on üha raskem 

reformikava ellu viia. 

41 Auditeeritud programmides olid eesmärgiks seatud reformide lõpetatuse astme tõttu 

valitud pigem väljundile ja protsessile orienteeritud näitajad. Reformi elluviimise ajal on 

väljundi- ja protsessinäitajad sama asjakohased ning olulised nagu tulemusnäitajad. Seda 

arvestades tegi komisjon õigesti, et kohaldas 2017. aasta eelarvetoetuse suuniseid muutuva 

summaga väljamaksete kohta kasutatavatele näitajatele (punkt 4.4.3 ja VIII lisa). 

Et tulemusi mõõdetakse pikema aja jooksul, ei oleks siinkohal olnud õige tulemusnäitajate 

kasutamist veelgi pikendada. 

Lisaks tuleks isevastutuse põhimõtte kohaselt valida väljamaksete näitajad peamiselt abisaaja 

riigi lubatud reforminäitajate loendis nimetatud näitajate hulgast. 

42 Komisjoni hinnangul ei saa 86 sihtväärtusest ainult 6 sihtväärtust pidada piisavalt 

kaugeleulatuvaks ja komisjon vaatab neid praegu läbi. 
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Sihtväärtuste üldise kaugeleulatuvuse kohta arvab komisjon, et valdav enamik näitajaid olid 

piisavalt kaugeleulatuvad ega ole piiranud kuidagi eelarvetoetuse toimimist. Eelarve 

rahastamisega toetatakse valitsuse reformipüüdlusi. Iga makse puhul abikõlblikkuse 

kriteeriumide täitmise hindamine ja ettenähtud näitajateni jõudmine tõendavad, et 

eelarvetoetuse programmide rakendamise ajal on reformid piisavalt edenenud. 

Hindamisjäreldustes rõhutatakse järjepidevalt, et eelarvetoetusega ei saa reforme osta, ja ega 

see olegi eelarvetoetuse eesmärk. 

Tervishoiu valdkonna programm tugineb ministeeriumi 2012.–2016. aasta tervishoiu 

valdkonna strateegiale. Programmis käsitletakse inimressursside arendamist eelarvetoetuse 

üldtingimuste, muutuva summaga väljamaksete näitajate ja tehnilise abi komponentide 

tegevuse kaudu. Näitaja 12 („pelgalt“ 13 arsti koolitamine) tegelik eesmärk oli 

maapiirkondades praktiseerivatele arstidele suunatud perearsti erikoolituse korraldamine. 

Kontrollikoja põgusalt käsitletud 13 arsti on esimene lend lõpetajaid. 

43 Kontrollikoja viidatud probleemid on tõepoolest tähtsad ja komisjon on tegelenud 

nendega mitmel viisil, nii eelarvetoetuse näitajate, tehnilise abi tegevuse kaudu kui ka 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) programmiga, mida rahastab EL ja mille eesmärk on 

parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti maapiirkondades. Täpsemalt.  

Suurt töötajate puudust lahendatakse piirkondades tegutsevate haiglate juhtide suutlikkuse 

ergutamisega tehnilise abi tegevusega (vt vastus punktile 42 eespool) ja WHO programmiga 

(esmatasandi tervishoiu keskuste juhtimise parandamine ja juhtimissuutlikkuse arendamine). 

Kaugemate piirkondade vähest atraktiivsust lahendatakse eelarvetoetuse programmi näitajaga 

(perearstide magistriõppe korraldamist käsitleva näitajaga 12), tehnilise abiga, mille eesmärk 

on esmatasandi tervishoiu keskuste töötajate teenindusvalmidus, ja WHO programmiga, mille 

eesmärk on parandada teenuseid maapiirkondades. 

Haiglataristu struktuurset alakasutust lahendatakse tehnilise abi tegevusega, mille eesmärk on 

parandada avaliku ja erasektori partnerlust ning haiglate haldamist. Lisaks keskendutakse 

probleemile sotsiaalkaitse reformi programmis, mille eesmärk on kõikide inimeste 

ravikindlustuskaitse, seega on komisjon õigusega vältinud tegevuse kattumist 

tervishoiuprogrammiga. 

44 Ministeerium otsustas 2018. aastal kohaldada uusi seadusi kõikidele sotsiaalkaitse 

keskustele. Komisjon on selle teadmiseks võtnud ja vaatab 2019. aastal läbi selle näitaja 

sihtväärtuse, mille maksed on kavandatud 2020. aastasse. 

47 Valdkondlike strateegiate järelevalve raamistike parandamise töö on pooleli. 

Valdkondlike strateegiate ja neid täiendavate järelevalvesüsteemide kvaliteeti parandatakse 

riigi rahanduse juhtimise reformi programmiga, mida toetab EL. Töö eesmärk on juurutada 
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eelarvemenetlusse tulemuslikkuse elemente, mida rõhutatakse kõikide uute eelarvetoetuse 

toimingute raames. 

48 a) Erieesmärgid on seotud poliitilise reformi üldisemate eesmärkidega, mille täitmise 

edusamme jälgitakse terviklikult üldtingimuste abil. Aastaste muutuva summaga 

väljamaksete tulemuslikkuse näitajad ei ole edusammude jälgimiseks ette nähtud. 

c) Komisjon peab neid kahte näitajat asjakohaseks, sest need aitavad kaasa eelarvetoetuse 

programmi eesmärkide täitmisele. Komisjon kasutas maapiirkondades ravitud patsientide 

absoluutarvu suurenemist hea viitena vähenenud ebavõrdsusele ravi kättesaadavuses. Et 

ebavõrduse vähenemist ei saa hinnata aasta-aastalt muutuva summaga väljamaksete näitajate 

alusel, hinnatakse selle asemel näitaja abil teenuste osutamist. Kahe enim levinud kroonilise 

mittenakkavat haigust põdevatele patsientidele regulaarse ravi tagamine on hea 

maapiirkondades tervishoiuteenuste osutamise paranemise funktsionaalne mõõdik. 

d) Nagu joonealuses märkuses viidatud, ei olnud kõikide näitajate jaoks võrdlusaluseid tarvis. 

Komisjon kehtestas võrdlusalused, kui pidas seda sihtväärtuste täpseks arvutamiseks 

vajalikuks. Aegunuteks nimetatakse peamiselt selliseid võrdlusaluseid, mis on seotud 

tervishoiuprogrammiga, milles võrdlusalustena kasutatud arvandmed olid rahastamislepingu 

allkirjastamise ajal uusimad kättesaadavad ametlikud arvandmed. Komisjon peab sobimatuks, 

kui neid peetakse tagantjärele aegunuteks. 

e) Programmitöö käigus lõpliku rahastamislepingu sõlmimiseks ette nähtud 12 kuud on 

sätestatud komisjoni eeskirjades. 

Nimetatut arvestades saavutatigi mõned sihtväärtused enne rahastamislepingu allkirjastamist 

(näiteks puuetega inimesi käsitlev kava esitati 21. oktoobril 2015) või enne lõpliku kestliku 

arengu strateegia koostamist. Tegelikult on see valitsuse pühendumuse tõend ja 

läbirääkimiste ajal toimunud jätkuva poliitilise dialoogi tulemus. Tulevase eelarvetoetuse 

programmiga ja jätkuva poliitilise dialoogiga aidatakse eeldatavasti suuresti kaasa 

kõnealuseid reforme edasiviiva hoo andmisele. Eelarvetoetuse programmi saavutusi hinnates 

on seetõttu õige võtta arvesse ka läbirääkimiste ajal tehtud jõupingutusi. Vastupidi 

toimimisega karistataks komisjoni arvates partnerriigi valitsust läbirääkimiste ajal tehtud 

edusammude eest. 

50 Ehkki reformide elluviimisel võis tekkida viivitusi, võttis komisjon kõik toetuse 

suunatuse ja kaugeleulatuvuse säilitamiseks vajalikud programmide kohandamise meetmed. 

Eelarvetoetuse programmide raames reformide elluviimisel tekivad vahel viivitused. 

Nimetatu tõendab i) eelarvetoetuse sihtväärtuste asjakohasust ja kaugeleulatuvust, ii) 

elluviimiseks esialgu kavandatust rohkem aega vajavate toetatavate reformide keerukust, iii) 

eelarvetoetuse olulisust paindlikult protsessi toetava töövahendina. 

51 Kokku on lepitud justiitsvaldkonna programmi ja programmi PACC 

rahastamislepingute kestuse pikendamine, et see kataks tehnilise abi tegevust 



 

ET   ET 
8 

 

(justiitsvaldkond) ja hõlmaks uusi strateegilisi näitajaid (programmi PACC rahalise 

kaasamise strateegia). 

 

52 Komisjon on seisukohal, et kättesaadava täiendava toetusega tugevdati eelarvetoetuse 

programmi sobival viisil ja täiendava toetuse lepingute sõlmimiseks vajalik aeg võetakse 

arvesse, kui komisjon koostab tegevusdokumendi. Justiitsvaldkonna programmi ja 

tervishoiuvaldkonna programmi puhul allkirjastati lepingud rahvusvaheliste 

organisatsioonidega (ÜRO Lastefond (UNICEF), Euroopa Nõukogu ja WHO) kolme kuu 

jooksul rahastamislepingu allkirjastamisest. 

Lisaks pakutakse täiendavat toetust juba käimasolevate muude programmide kaudu, nagu 

„Réussir le Statut Avancé“ mestimise ja tehnilise abi kaudu institutsioonide tugevdamise ja 

õigusaktide ELi standarditega ühtlustamise rahastamine programmi PACC ja 

tervishoiuvaldkonna programmi puhul ja „Couverture Médicale de Base III“ 

sotsiaalkaitseprogrammide puhul. 

55 Eelarvetoetuse suunistes sisalduvate juhiste kohaselt tehti kõik kavandatud sõltumatud 

kontrollkäigud. 

ELi delegatsioon pidas valdkondlikku dialoogi kõikidel tasanditel kõikides 

sekkumisvaldkondades eesmärgiga jälgida, et riiklikes valdkondlikes strateegiates sätestatud 

reformid edeneksid, nagu kavandatud. Kokkuvõttes arvab komisjon, et poliitiline dialoog 

Maroko ametiasutustega oli auditeeritud programmide eesmärkide täitmiseks piisav. 

58 Rahastamislepingutes märgitud teabeallikad on soovituslikud, sest delegatsioonid ja 

peakorteri talitused peavad ELi eelarvetoetuse suuniste kohaselt kasutama kogu kättesaadavat 

asjakohast teavet, et jõuda otsusele abikõlblikkuse, eritingimuste ning ka muutuva summaga 

väljamaksete näitajate kohta. 

Üks nimetatu põhjustest on seotud asjaoluga, et näitaja väärtust tuleb hinnata konteksti 

arvesse võttes. Näiteks kui ilmselgelt väline tegur, mille saab kindlaks teha, on mõjutanud 

näitaja tulemuslikkust, saab selle lõppotsuses arvesse võtta. Teave sellise välise teguri kohta 

võib olla pärit mis tahes allikast. 

59 a) Komisjon leiab, et kasutatud tõendusandmed olid väljamaksete tegemise ajal 

nõuetekohased. Tulemusi hinnati kooskõlas eelarvetoe suunistega (punkt 4.4.4), milles on 

soovitatud võimaluse korral eelistada valitsuse juhitavat ja riigi järelevalveraamistikul 

põhinevat protsessi. Kooskõlas rahvusvaheliste abi tulemuslikkuse kohustustega ja Euroopa 

arengukonsensusega kasutatakse riigi süsteeme eesmärgiga neid tugevdada, muuta need 

kaasavamaks ja parandada sisemaist aruandekohustust. 

Komisjon kontrollis füüsilisest isikust ettevõtjate arvu mõistlikult ja proportsionaalselt, sest 

nõuetekohast tähelepanu pöörati seiresüsteemile ja ametlikele aruannetele, millega varustas 

valitsus. 
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Selle taustal ei ole komisjonil mingit põhjust ega alust kahelda andmebaasi täpsuses selliste 

sihtväärtuste saavutamise kindlaksmääramises, mille eesmärk on hinnata füüsilisest isikust 

ettevõtjate skeemi atraktiivsust, elanike sihtrühma (nii tegutsevad kui ka praegu 

mittetegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad) kaasatust ja tundlikustamismeetmete mõju. 

Selle abil ei hinnata füüsilisest isikust ettevõtjate tegutsemise aktiivsust, sest see on kõrgema 

taseme keskmise pikkusega eesmärk. 

b) Võrdlusalused ei olnud aegunud, kuna komisjon kasutas rahastamislepingute üle 

läbirääkimiste pidamise ajal uusimaid kättesaadavaid andmeid. Väljamaksed tehti 

rahastamislepingute sätete kohaselt. 

Laste maapiirkondades sündimise näitajaga mõõdetakse maapiirkondade tervishoiukeskustes 

vastu võetud sünnituste osakaalu. Nii võrdlusalused kui ka sihtväärtused olid kooskõlas 

valitsuse strateegiaga ja võetud kohustusega täita 2015. aastaks aastatuhande 

arengueesmärgid. 

Et eesmärk on toetada trendi, ei saa vaadeldava aasta väikest, 0,2 % alanemist pidada 

suureks, võrreldes seda trendiga viimase 5 aasta jooksul, mil emasuremus vähenes 14 %. 

Nimetatut arvesse võttes tõendab vastuvõetud sünnituste 85 % osakaal, et emasuremuse 

vähendamiseks valitsuse rakendatud programm on ajale vastu pidanud ja edukas. 

c) Komisjon kehtestas võrdlusalused, kui pidas seda sihtväärtuste täpseks arvutamiseks 

vajalikuks. 

Ravitud diabeetikute arvu sihtväärtuse arvutus oli õige ja väljendas maapiirkondades 

patsientide raviga kindlustamise suurenemist. Diabeet on krooniline haigus ja seetõttu on 

tähtis, et võrdlusalusega hõlmatud patsiente ravitaks edasi. Sellise arvutusmeetodi 

kasutuselevõtuga, mille alusel makstaks ainult patsientide arvu suurenemise korral, ei 

hinnataks valitsuse jõupingutusi kindlustada haiguse nõuetekohane ravi maapiirkondades. 

d) Komisjon on seisukohal, et kolmeteistkümne sihtväärtuse saavutamisel tehtud edusammud 

olid piisavad ja et sihtväärtused saavutati, mis õigustab väljamakseid, mis tehti kooskõlas 

rahastamislepingu sätetega ja eelarvetoetuse programmis ette nähtud eesmärkidega. 

Perearstide arvu sihtväärtuse ja veel ühe sihtväärtuse saavutamisel tehtud edusammud olid 

valesti arvutatud ning komisjon on alustanud makstud summade sissenõudmist.  

60 Komisjon ei nõustu järeldusega kontrollikoja aruande VI lisas tõstatatud 

väljamakseprobleemide kohta. 

Auditeeritud programmide raames maksti kokku 147 miljonit eurot, sellest 140 miljonit eurot 

maksti eelarvetoetuse komponendi raames (sh tehti muutuva summaga väljamakseid 88 

miljoni euro ulatuses). Komisjon on seisukohal, et kõik valitud näitajad vastavad 

eelarvetoetuse programmi eesmärkidele ja nende toetatavatele valdkondlikele eesmärkidele. 

Komisjon on seisukohal, et kõiki makseid kontrolliti nõuetekohaselt ja kõik kasutatud 
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tõendusandmed on sobivad kooskõlas kehtivate eelarvetoetuse suunistega, v.a 

tervishoiuprogrammi kaks sihtväärtust, mille summadest nõutakse sisse 3,59 miljonit eurot. 

Seega maksti eelarvetoetuse komponendi raames 136,41 miljonit eurot. 

Käsitledes kahte muud näitajat, mida kontrollikoda nimetas valesti makstuks: i) 

tervishoiuvaldkonna näitaja 7 eest maksti rahastamislepingu sätete kohaselt ja komisjon on 

kindel, et kasutatud arvutusmeetod vastab täidetavale eesmärgile, ii) sotsiaalkaitse programmi 

näitaja 1.2 eest maksti rahastamislepingu sätete kohaselt, sest sotsiaalvaldkonna 

ministeeriumide keskpikk (2017.–2020. aasta) finantsraamistik oli avalikkusele 

ministeeriumide tulemusprojektide kaudu kättesaadav, nagu on nõutud rahandusseaduses, 

mille rahandusministri eelarveosakond on kinnitanud ja mis on esitatud parlamendile. Lisaks 

sai komisjon rahandusministeeriumilt andmed 2017.–2019. aasta eelarveliste eraldiste kohta, 

millest ilmneb, et eelarvelised eraldised ministeeriumidele suurenevad aasta-aastalt püsivalt. 

61 Komisjon kasutas nõuetekohaselt rahastamislepingus ette nähtud paindlikkust, mille 

kohaselt on näitajate hindamise ülekandmine lubatud, kui selle põhjuseks on välised asjaolud 

ja kui ülekandmisega võidakse jätkuvalt stimuleerida valitsust tähtsaid reforme ellu viima. 

Teatavate näitajate ülekandmist hinnati valitsuse ametliku taotluse saamisel, tuginedes 

asjaomase ministeeriumi ametlikel kohtumistel edastatud väidetele ja asutuseväliste 

kontrollkõikude hindamistele. Valitsus ja komisjon allkirjastasid rahastamislepingu ametliku 

lisa asutusesisese kontrollimise järel üksikasjaliku põhjenduse alusel. 

64. Järelevalvet tehakse aasta läbi. Järelevalve sisaldab korrapärast poliitilist ja tehnilist 

dialoogi delegatsiooni töötajate, ametiasutuste ja muude asjaomaste sidusrühmade vahel. 

Lisaks tehakse järelevalvet kaks korda aastas toimuvate kontrollkäikude raames ja kord 

aastas toimuva lähetuse raames, mille eesmärk on koostada väljamaksete toimik, mis sisaldab 

valdkondliku poliitika elluviimisel tehtud edusamme käsitlevat osa. 

Selgitus 3. Komisjoni järelevalvekorra puudused  

Justiitsprogrammiga ei rahastata ühegi konkreetse jurisdiktsiooni ehitust, vaid stimuleeritakse 

teatavate kohtusüsteemi korralduse aspektide reformi. 

Rahastamislepingu kohaselt hõlmab ringkonnakohtunike keskuste reform vähemalt 60 % 

kohtusüsteemi korraldusest. Seega saavutati sihtväärtus, kui valitsuse üldkogul kinnitati 

kohtusüsteemi korraldus ning ringkonnakohtunike keskuste reform ja ümberpaigutamine. 

Näitaja 3 teise alama tasandi sihtväärtusega N+2 ei hinnata, kas ringkonnakohtunike 

keskused on toimivad või mitte. 

66 Komisjon hindab kaks korda aastas sihtväärtuste mittesaavutamise riski suurust. Et 

asjaolud muutuvad, ongi hea haldustava vaadata läbi seatud sihtväärtuste saavutamise 

tõenäosus. 

67 Komisjon leiab, et kuigi teatavad näitajad jäid saavutamata, oli edu märgata ja 

eeldatavasti jätkub. Maapiirkondades paranes programmi kestel tervishoiuteenuste 
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kättesaadavus, mida tõendab ravitavate/jälgitavate suhkurtõbe ja kõrgvererõhutõbe põdevate 

patsientide arvu suurenemine. 2012.–2016. aastal vähenes emasuremus 35 %, mis on tingitud 

paremast juurdepääsust esmatasandi arstiabi keskustele. 2017. aastal käis sünnituseelsel 

vastuvõtul rahvatervise süsteemis 81,2 % maapiirkondades elavatest rasedatest (2015. aastal 

ainult 71,2 %). 3 600 ravimi hind on alanenud ja geneeriliste ravimite müük suurenes 39 %, 

millega paranes nende kättesaadavus. Lisaks nimetati 2019. aastal kõikides piirkondades 

ametisse piirkondlikud inspektorid. 

68 Komisjoni arvates on tulemusnäitajate kolmest sihtväärtusest siiani täitmata ainult 

üks, mis on seotud mittepalgaliste töötajate ravikindlustuskaitsega. Lähitulevikus võetakse 

eeldatavasti vastu näitajaga seotud õigusaktid. 

69 Komisjon võttis karistusseadustiku heakskiitmise viivituse programmile avaldatava 

mõju leevendamiseks sobivad meetmed rahastamislepinguga võimaldatava paindlikkuse 

piires. 

Kohtusüsteemi korralduse sihtväärtuse eesmärk oli toetada ringkonnakohtunike keskuste 

ümberpaigutamist. Reguleeriva õigusakti vastuvõtmisega rakendati seetõttu 

rahastamislepingus ette nähtud 60 % ulatuses uus kohtusüsteemi korraldus. 

Sihtväärtuse puhul, mille eesmärk on hõlbustada õigusabi saamist, on tegemist protsessi 

sihtväärtusega. Haavatavatele inimestele õigusabi kättesaadavuse tagamiseks RAMED-kaardi 

kasutamine vastab rahastamislepingus sätestatud sihtväärtusele, mis näeb ette õigusabi 

saamiseks nõutavate dokumentide ühtlustamise ja lihtsustamise. 

70 Komisjoni arvates on kõik maksed põhjendatud. Komisjoni hinnangut toetavad i) 

juhtkonna esitatud tõendid, ii) alusdokumentide komisjonipoolne kontroll, iii) sõltumatu 

kontrollkäigu tulemused. 

Eelkõige olid kõik tõendusalused kooskõlas rahastamislepingus ette nähtud nõuetega. 

Kasutati kättesaadavaid avaliku sektori statistilisi andmeid, mida kasutab ka 

rahandusministeerium. 

71 Komisjon kinnitas rahastamislepingu muudatused, millega pikendati/laiendati ja/või 

muudeti teatavaid sihtväärtusi kooskõlas eelarvetoetuse suunistes sätestatuga ning 

kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 

Komisjon on kohandanud asjakohasel juhul programmide näitajat eesmärgiga maksimeerida 

valdkondliku reformi tulemuste lepingu positiivset mõju ja ELi rahastamise tulemuslikkust, 

kohandades seda institutsioonilise konteksti arengule.  

Lõpuks on oluline tähele panna, et sihtväärtusi ei saavuta eelarvetoetuse programm, vaid 

valitsus, kes täidab enda alustatud reformi ellu viies oma eesmärgid. ELi toetuse 

tulemuslikkuse maksimeerimise kõige tulemuslikum viis on kanda põhjendatuse korral üle 

näitajate/sihtväärtuste hindamine.  
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72 Komisjoni eelarvetoetuse poliitikas on ette nähtud sihtotstarbeline eelarvetoetus 

teatavatel erijuhtudel, näiteks riigi ülesehitamise lepingute ja vastupanuvõime arendamise 

lepingute raames. Neid lepinguid kasutatakse üldiselt konfliktijärgsetes olukordades. 

Eelarvetoetusega toetatakse reformi, ent sellega ei saa ega tohigi reforme osta. Mis tahes 

reformi edu ja jätkusuutlikkus sõltub suurel määral valitsuse isevastutusest ja riigi kodanikest. 

Eelarvetoetuse eesmärk ei ole anda valdkondlikele ministeeriumidele rohkem eelarvelisi 

vahendeid, vaid tagada, et eelarvest piisab riikliku strateegia ja/või programmi eesmärkide 

täitmiseks. Eelarvetoetusega on võimalik tagada, et i) reform viiakse ellu nii kiiresti, kui see 

on poliitiliselt otstarbekas, ii) reformi elluviimise kvaliteet on piisav, reform vastab parimale 

rahvusvahelisele tavale ja selle elluviimiseks tagatakse tipptasemel erialane oskusteave. 

73 Komisjoni arvates ei sõltu reformide elluviimine valdkondlike eelarveridade 

täitmisest. Sellest hoolimata märgib komisjon, et justiitsministeeriumi eelarve täitmise määr 

oli rohkem kui 90 % 2014.–2016. aastal ja rohkem kui 100 % 2017. aastal, 

tervishoiuministeeriumi eelarve täitmise määr oli rohkem kui 95 % 2014.–2016. aastal ja 

rohkem kui 100 % 2017. aastal. 

74 Ehkki eelarvetoetuse rahaliste vahendite maht võib tunduda osakaaluna SKP-st 

piiratud, on selle mõjujõud enamikust teistest rahastajatest suurem ELi programmidega 

kaasneva täiendava toetuse ning range hindamise, samuti toetuse laadi tõttu. 

75 ELi delegatsioon saab ja kasutab kättesaadavaid avaliku sektori statistilisi andmeid, 

mida kasutab ka rahandusministeerium. Nimetatud andmekogumitest saabki valdkondliku 

poliitika elluviimiseks kasulikku teavet. Komisjon arutab praegu rahandusministeeriumiga 

võimalust toetada osakondi, et need koostaksid statistilise andmete terviklikumaid kogumeid. 

Maroko statistikasüsteem on väga hästi välja arendatud, parem kui paljudes teistes riikides, 

mis ilmneb Maailmapanga statistilise suutlikkuse näitajast. Seega on see piisav alus 

valdkondlike edusammude jälgimiseks ja analüüsimiseks. Komisjon kasutab lisaks 

statistilistele andmetele ka muid teabeallikaid, et teha esitatud teabe ristvõrdlus ja kinnitada 

saavutuste ulatus. 

76 Komisjon viitab punktile 69 antud vastusele. 

77 Valitsus tegeleb meditsiinitöötajate probleemiga järjepidevalt. Valitsus avas kogu 

riigis arvukalt arstiteaduskondi. Lisaks on Marokos alates avaliku ja erasektori partnerluste 

seaduse vastuvõtmisest 2015. aastal avatud erasektori teaduskondi, milles pakutakse 

mitmesuguseid täiendavaid meditsiinierialade õppekavu eri liiki meditsiinitöötajatele. EL 

tõstatas probleemi poliitilises dialoogis. 

Maailmapanga rahaliste vahendite toel kavatseti projekteerida elektrooniline tervishoiuteabe 

süsteem. Kahjuks ei realiseerunud Maailmapanga tugi õigel ajal. Tervishoiuministeerium on 

nüüdseks kinnitanud selle kasutuselevõtu üldkava. ELil ei olnud mingit vajadust tegevust 

dubleerida.  
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80 Tundlikud ja keerukad reformid edenevad aeg-ajalt oodatust aeglasemini, kuid nende 

eduks on üliolulised riigi juhtkonna ja elanikkonna isevastutuse ja saavutuste kvaliteet. 

81 Valitsus on eelvangistuse vähendamise tähtsust tunnistades eemaldanud asjakohased 

artiklid karistusseadustikust ja esitas need hiljuti eraldi seadusena, mille eesmärk on 

kiirendada eelvangistuse reformi. 

Komisjon viitas rahastamislepingus eelvangistusega seonduvale kui põhiprobleemile, mis 

tuleb eelarvetoetuse programmi abil lahendada. Sel otstarbel töötati välja kolm näitajat. 

2018. aastal vähenes ennetavalt vahistatud kinnipeetute arv 39 %, mis on lootustandev 

tulemus. 

82 Niivõrd lühikese aja jooksul ei ilmne selliste sügavate ja ulatuslike reformid mõju, 

nagu on reformid justiitsvaldkonnas (eesmärk on sõltumatud kohtud, parem õiguste 

kasutatavus ja õigusemõistmise kättesaadavus, õiguste ja vabaduste parem õiguskaitse ning 

parem kohtusüsteemi tulemuslikkus ja tõhusus), sest reformid peavad eelkõige saama tuge 

juhtkonnalt, rahukohtunikelt ja laiemalt avalikkuselt. 

Suuri edusamme on tehtud erinevates reformi tegevussuundades, ehkki karistusseadustikuga 

seotud edusammud on piiratud, ja nimetatu mõju hinnatakse eelolevatel aastatel. 

85 Programmi PACC eesmärk oli demonstreerida, et eeskirjade ja erisoodustuste uue 

kogumiga on võimalik pakkuda füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsema hakkamiseks 

vajalikke stiimuleid. Programmi lisaväärtus on füüsilisest isikust ettevõtja jaoks kehtiva korra 

kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamises. Programmi eesmärk ei ole reformi peale suruda ega 

kolme aasta jooksul riigis tegutsevate mitteametlike ettevõtjate osakaalu olulisel määral 

vähendada, vaid uurida uudseid viise, kuidas saada jagu füüsilisest isikust ettevõtjate 

tõrksusest oma tegevus ametlikult registreerida. 

Programmiga PACC toetatakse selle suurust ja ulatust arvestades kõige lootustandvamaid 

protsesse, mille Maroko valitsus on käivitanud, et muuta majandustegevus ametlikumaks ja 

soodustada töökohtade loomist (st füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kehtestamine). 

Investeerimisprogrammide puhul täiendab projekt PACC samuti Maroko VKEde ameti 

toetatavate projektide suurenevat portfelli. 

86 Komisjon peab esmase eksportija programmi regulaarselt ekspordiga tegelejate arvu 

olulisele suurendamisele suunatuks. 

87 Komisjon nõustub, et ELi nähtavus oli piiratud ajal, mil poliitilised suhted olid 

katkenud, kuid alates 2017. aastast on see suuresti paranenud. 

88 Komisjon kinnitab, et alates 2017. aastast on korraldatud ja väisatud ametlikke 

kõrgetasemelisi üritusi, millel on osalenud ELi delegatsioon. 

89 Programmi PACC nähtavus on alates 2018. aasta keskpaigast suurel määral 

paranenud muu hulgas tänu laialdasele kajastamisele ajakirjanduses. 
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90 Ministeeriumide veebisaitidel ei ole näha ka ühegi teise tehnilise ega finantspartneri 

logo. 

92 Komisjon on seisukohal, et kuigi ebavõrdsus püsib, on alates 2012. aastast paranenud 

suurel määral riikliku haiglaravi saamine, mis on suurenenud 80 %, ja pääsemine riiklike 

eriarstide vastuvõttudele, mis on suurenenud 78 %. 

93 Komisjon soovib rõhutada, et Marokos esineva vaesuse ja ebavõrdsuse andmed 

koostati 2013. ja 2014. aastal 2010. aasta andmete põhjal. Samu andmeid on kasutatud ka 

hilisemates väljaannetes, näiteks 2018. aasta Aafrika arengudünaamika väljaandes. Et 

värskemaid andmeid ei ole avaldatud, seab komisjon kahtluse alla kontrollikoda järeldused, 

mille kohaselt ei ole 2014.–2018. aastal ellu viidud eelarvetoetuse programmid nimetatud 

kahte näitajat oluliselt mõjutanud. Lisaks ei ole metoodiliselt õige hinnata eelarvetoetuse 

programmide mõju programmide rakendamisele eelnenud aega käsitlevate andmete põhjal. 

94 Komisjon leiab, et ehkki naiste õigused ei ole edenenud kõikides valdkondades, on 

märkimisväärselt paranenud naiste osalemine poliitikas nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. 

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse indeksi edetabelis oli Maroko 2017. aastal 189 riigi seas 123. 

kohal. 

95 b) Komisjoni arvates oli eelmine soolise võrdõiguslikkuse eelarvetoetuse programm 

oluline etapp soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide põhiliste valdkondade 

poliitikasse institutsionaliseerimisel. 

Ehkki tunnistatud on vajadust tugevdada koordinatsiooni erinevate institutsiooniliste 

sidusrühmade vahel, on probleemiks jäänud tulemuslik soolise võrdõiguslikkusega seotud 

probleemide süvalaiendamine. 

Komisjon on selle teadmiseks võtnud ja täiendanud programme, lisades vähemalt ühe soolise 

võrdõiguslikkusega seotud sihtotstarbelise erinäitaja soolise võrdõiguslikkuse 

valdkonnapõhiste analüüside alusel, mille eesmärk on tagada hilisemate eelarvetoetuse 

programmide tugevam soolisele võrdõiguslikkusele suunatus, pöörates samas jätkuvalt 

tähelepanu andmete liigendamisele valdkondliku eelarvetoetuse raames. 

c) Et naiste majandusliku olukorra parandamine on suurem probleem, koostab komisjon õiget 

strateegiat, mis tugineb erinevatele vahenditele (mitte üksnes eelarvetoetusele), näiteks naiste 

ettevõtluse eriprogrammile, mida rahastatakse riikliku soovituskava alusel. 

Naiste majandusliku olukorra parandamise vallas jätkuva valdkondliku dialoogi tõttu hõlmab 

teine soolise võrdõiguslikkuse programm naiste majandusliku olukorra parandamisele 

keskenduvat erinäitajat. 

Komisjon on andnud, et algatada ettevõtjatena tegutsevatele naistele suunatud eritegevus, 

programmi PACC täiendavaid toetusi naabruspoliitika investeerimisrahastu kaudu Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) rakendatavale erasektori toetamise 

eriprogrammile. 
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d) Komisjon soovib märkida, et inimõiguste probleemidega tegeletakse ka erinevate 

poliitiliste ja koostöökanalite kaudu. Nelja auditeeritud programmi raames jäid kolm vahetult 

inimõigustega seotud justiitsvaldkonna näitajat karistusseadustiku heakskiitmise viivituse 

tõttu saavutamata. 

Kuid tuleks tähele panna, et nii tervishoiuprogramm kui ka sotsiaalkaitse programm aitavad 

vahetult kaasa sotsiaalsete ja majanduslike õiguste kasutamisele, kuna programmide eesmärk 

on parandada juurdepääsu sotsiaalteenustele. 

96 Sel ajavahemikul toimus mitu positiivset pöördelise tähtsusega sündmust 

(diskrimineerimise vastu võitlemise ja võrdõiguslikkuse ameti loomine 2017. aastal, naiste- ja 

tüdrukutevastast vägivalda käsitleva seaduse 103.13 vastuvõtmine 2018. aastal), ehkki seni ei 

ole areng olnud ühtlane. ELi 2015.–2018. aasta inimõiguste ja demokraatia aruannete 

kohaselt püsivad Marokos suured inimõigustega seotud probleemid, kuigi on ilmnenud 

positiivsed trendid teatavates valdkondades, sh kohtusüsteemis, institutsioonilises 

inimõiguste raamistikus ja korruptsioonis. 

98 Organisatsioon Freedom House peab Marokot osaliselt vabaks riigiks, andes talle 

2019. aastal avaldatud aruandes, mis käsitleb vabadust maailmas, 39 punkti 100 võimalikust 

(vt joonis 15). Aruandes nimetatud peamised probleemid on ajakirjandusvabaduse ja 

kogunemisvabaduse piirangud ning internetivabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse 

puudumine. Maroko kodanikuvabaduste hinne halvenes 2018. aastal 4’5-lt 5-le 7 

võimalikust, mille põhjustasid riigi reageeringud suurtele meeleavaldustele aasta vältel (vt 

joonis 14). 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

99 Võttes arvesse vastustes esile toodud elemente, järeldab komisjon, et ELi koostöö on 

aidanud kaasa Marokos reformide elluviimisele. Sellel on olnud riigi sotsiaal-majanduslikule 

arengule positiivne mõju, mida komisjoni järelevalve on pidevalt kinnitanud: nii iga-aastastes 

sõltumatutes välis- ja sisehinnangutes on järjekindlale reformiprotsessile antud positiivne 

hinnang. 

100 Kindlaksmääratud esmatähtsad valdkonnad tulenevad Maroko reformikavast, mis 

omakorda tugineb 2011. aasta põhiseadusele. Ehkki teatav konsolideerimise ja 

kontsentreerimise võimalus on olemas, oleks üksnes kolme valdkonnaga piirdumine olnud 

vastuolus edasijõudnud staatusega riigi tegevuskava vaimuga ja vähendanud komisjoni 

poliitilist mõjujõudu. Komisjoni arvates eraldatakse valdkondlikele eelarvetoetuse 

programmidele summasid läbipaistva ja metoodilise korra alusel, mis on täielikult 

dokumenteeritud (vt komisjoni vastus punktile 27). Poliitilist patiseisu arutati põhjalikult 

Euroopa Ülemkogu töörühmas liikmesriikidega, kes toetasid komisjoni strateegiat (vt 

komisjoni vastus punktile 32). 

1. soovitus: tugevdada ELi eelarvetoetuse fookust Marokos 
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Esimene loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega 

osaliselt. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus on nõus keskenduma vähesematele valdkondadele, nagu 

on nõutud ELi muutuste kavas ja programmitöö suunistes. Kuid valdkondade tähtsuse 

järjekord oleks vastuolus kehtivate suunistega. 

Teine loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega ja on 

seisukohal, et seda juba rakendatakse. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus kohandavad metoodikat korrapäraselt, võttes arvesse 

saadud kogemusi. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus arvestavad kontrollikoja soovitusi metoodika ja selle 

rakendamise viisi korraliste läbivaatamiste raames. 

Kolmas loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega. 

Ühist kavandamist alustati 2015. aastal ning EL ja liikmesriigid viisid lõpule riigi peamiste 

arenguprobleemide ühisanalüüsi. 2017. aastal otsustati ühisel kavandamisel keskenduda 

kolmele peamisele valdkonnale (sooline võrdõiguslikkus, ränne ja kutseõpe). Neid kolme 

valdkonda ei auditeeritud. Käesoleval programmitöö perioodil Marokos ühise kavandamise 

rakendamisel tehti suuri jõupingutusi. Komisjon ja Euroopa välisteenistus jätkavad neid 

jõupingutusi uues programmitöö etapis veelgi energilisemalt. 

101 Eelarvetoetuse rahastamisleping ja selle lisad sisaldavad kõiki programmi 

rakendamiseks vajalikke sihtväärtusi, näitajaid ja võrdlusaluseid. Eelarvetoetuse suunistes ei 

ole tegevuskava väljatöötamist nõutud. 

Vt komisjoni vastused punktidele 47 ja 48. 

2. soovitus: parandada sihtväärtuste ja tulemusnäitajate kavandamist 

Esimene loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus ei nõustu soovitusega. 

Komisjon märgib, et konkreetsete ja asjakohaste tulemusnäitajate kindlaksmääramine on 

kooskõlas eelarvetoetuste suunistega juba tavapärane teguviis. 

Komisjon on arvamusel, et auditeeritud programmides kasutatud sihtväärtused ja 

tulemusnäitajad olid nõuetekohaselt kalibreeritud vastavalt Maroko oludele. Põhjendused on 

esitatud iga programmi sekkumisloogikas, mis on osa komisjoni talituste ja liikmesriikide 

kinnitatud tegevusdokumendist. Tuleks tähele panna, et eelarvetoetus ei ole piiratud 

tulemusnäitajatega. 

Teine loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega ja 

kasutavad sobivuse korral tulemustele orienteeritud näitajaid. 

Kolmas loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega ja 

kasutavad asjakohasuse korral tulemustele orienteeritud näitajaid. 
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102 Komisjon märgib, et poliitilist dialoogi peetakse iga päev ja kõikidel tasanditel. 

Vajaduse korral tõstatatakse olulisi probleeme sobival tasandil süstemaatiliselt. Kogu 

protsessi täielik dokumenteerimine tooks kaasa tohutud halduskulud ja võiks mõjutada 

tundlikke ja aeg-ajalt konfidentsiaalseid arutelusid. Aastakoosolekud dokumenteeritakse ja 

protokollid edastatakse kontrollikojale. 

Komisjon järgib eelarvetoetuse kontekstis poliitilise dialoogi pidamisel eelarvetoetuse 

suuniseid. Poliitilise dialoogi tulemused on mis tahes praegu või tulevikus tehtava hindamise 

tähtis komponent. Kuid komisjon sooviks juhtida tähelepanu reformide poliitilisele 

tundlikkusele ja poliitilistele eesmärkidele ning säilitab seetõttu kehtiva korra, mille kohaselt 

sõnastatakse dialoogistrateegiad endiselt nii, et need kaitseksid komisjoni huve. 

Kontakte Maroko juhtkonnaga säilitatakse kõikidel tasanditel ja probleemidega tegeletakse 

sobival tasandil usaldusväärse juhtimise põhimõtteid ja diplomaatilist protokolli järgides ning 

operatiivse vajaduse korral. 

Vt ka komisjoni vastused punktidele 56 ja 57. 

3. soovitus: tugevdada valdkonnapoliitika dialoogi 

Poliitiline dialoog on oluline osa arenguabi andmise tavast ning eelarvetoetuse programmide 

kindlaksmääramisest, sõnastamisest, rakendamisest, seirest ja hindamisest Marokos. See ei 

ole seotud vaid rahastamisega, vaid hõlmab kõiki edasijõudnud staatusega riigi tegevuskava 

valdkondi. 

Komisjon võiks kaaluda poliitilise dialoogi kohta ametlikumate aruannete korrapärasemat 

esitamist, nagu soovitatud. Teatavatel asjaoludel on mitteametlik poliitiline dialoog siiski 

endiselt asjakohane ja tulemuslik (mis leidis kinnitust ajal, mil ELi ja Maroko suhted olid 

poliitilises patiseisus). 

Esimene loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega. 

Ajakohastatud eelarvetoetuse suunistele on lisatud paremad juhised poliitilise dialoogi kohta 

eelarvetoetuse kontekstis. 

Kuid komisjon sooviks rõhutada teatavate reformide poliitilist tundlikkust ja poliitilisi 

eesmärke ning säilitab seetõttu kehtiva korra, mille kohaselt sõnastatakse dialoogistrateegiad 

nii, et need kaitseksid komisjoni huve. 

Teine loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega osaliselt. 

Kõikide oluliste kohtumiste kohta koostatakse protokollid, mida vajaduse korral järgitakse. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus püüavad dokumenteerida poliitilist dialoogi 

süstemaatilisemalt. 

Kolmas loetelupunkt. Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega 

osaliselt. 
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Korrapärane poliitilise dialoogi aruannete esitamine tagatakse välisabi haldusaruannete 

aruandlusraamistikus ja väljamakseteadete abil. Komisjon ja Euroopa välisteenistus püüavad 

dokumenteerida poliitilist dialoogi süstemaatilisemalt. 

103 Vt komisjoni vastused punktidele 59–63. 

Komisjon leiab, et 

- tõendusandmeid peetakse nõuetekohasteks; 

- puudu olid ainult ühe näitaja ja ühe sihtväärtuse tõendusandmed, sest need pidi esitama 

valitsus enne maksmist; 

- andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust kontrolliti, kui seda peeti vajalikuks, kuna komisjon 

usaldab rahvusvahelise parima tava kohaselt riiklikke statistikasüsteeme; 

- vead maksmisel mõjutasid üksnes kahe sihtväärtuse makseid ja algatati 

sissenõudmismenetlus; 

- kõik muud väljamaksed tehti rahastamislepingute sätete kohaselt; 

- sihtväärtusi kanti üle regulaarselt asjaomase ministeeriumi taotluse alusel pärast nii 

sõltumatute kontrollkäikude raames kui ka komisjoni talituste tehtud hindamisi.  

4. soovitus: tõhustada väljamaksete kontrollikorda 

Esimene loetelupunkt. Komisjon ei nõustu soovitusega, kuna see põhineb tähelepanekutel ja 

järeldustel, millega komisjon ei nõustu. 

Komisjon märgib, et kasutatakse usaldusväärse finantsjuhtimise tava ja eelarvetoetuse 

suuniste kohaselt sobivaid arvutusmeetodeid, mida on kirjeldatud sõnaselgelt 

rahastamislepingu lisades. Vigu on tehtud harva ja need parandatakse õigel ajal. 

Teine loetelupunkt. Komisjon ei nõustu soovitusega, kuna see põhineb tähelepanekutel ja 

järeldustel, millega komisjon ei nõustu. 

Komisjon märgib, et see on juba tavapärane teguviis. Eelarvetoetuse suuniste kohaselt 

tehakse väljamaksed üksnes juhul, kui on usaldusväärseid andmeid, et sihtväärtused on 

saavutatud. 

Komisjon kontrollib tõendusandmete usaldusväärsust ja kooskõla põhjalikult kogu 

programmitsükli jooksul. 

Auditeeritud valdkondades andmete kogumise riiklikud süsteemid hinnati programmi 

sõnastamise ajal usaldusväärseteks. Hinnangut toetab Maroko koht Maailmapanga statistilise 

suutlikkuse näitaja edetabelis, mille kohaselt on Maroko statistiliste andmete kvaliteet palju 

parem kui piirkonnas keskmiselt. 

Kooskõlas rahvusvaheliste abi tulemuslikkuse kohustustega ja Euroopa arengukonsensusega 

kasutatakse riigi süsteeme eesmärgiga neid tugevdada, muuta need kaasavamaks ja parandada 

sisemaist aruandekohustust. Seetõttu kasutab komisjon muutuva summaga väljamaksete 
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näitajate tulemuste hindamisel kogu ametlikku, asjakohast ja usaldusväärset teavet, juhul kui 

see on saavutamise määra kindlakstegemiseks piisavalt usaldatav. 

Makseotsuste teavitamise eesmärgil kontrollitakse andmeid vaid juhul, kui esitatud andmete 

kvaliteedis kaheldakse kõvasti. 

 

Kolmas loetelupunkt. Komisjon ei nõustu soovitusega, kuna see põhineb tähelepanekutel ja 

järeldustel, millega komisjon ei nõustu.  

Delegatsioon hindab ülekandetaotluse asjakohasust partnerriigi esitatud väidete alusel. 

Hinnangu kontrollivad üle ja kinnitavad peakorteri talitused. Väiteid võib sisaldada valitsuse 

saadetud kiri või need võivad olla kajastatud kohtumiste protokollides ja/või sõltumatute 

kontrollkäikude aruannetes. 

Täpsemad selgitused on esitatud aruande asjaomases punktis. 

104 Eelarvetoetuse iga reformiprogrammi edusammude ametlik ja põhjalik järelevalve 

toimub kord aastas, tavaliselt sõltumatute asutuseväliste nõustajate abil, kui koostatakse 

väljamaksete toimik. Järelevalve hõlmab valdkonnapoliitika edusamme käsitlevat osa. Pidev 

poliitiline dialoog, kontrollkäigud ja töörühmad moodustavad regulaarse järelevalve, mis 

võimaldab hoiatada vara, kui tekivad kõrvalekalded (vt komisjoni vastused punktidele 64–66, 

milles on esitatud programmiga seotud konkreetsed märkused). 

5. soovitus: parandada järelevalvekorda 

Esimene loetelupunkt. Komisjon nõustub soovitusega osaliselt. 

Kõikides programmides ei ole siiski esitatud kohapealsete külastuste põhjendusi. 

Teine loetelupunkt. Komisjon nõustub soovitusega. 

Kolmas loetelupunkt. Komisjon nõustub soovitusega. 

105 Komisjon on seisukohal, et 62 % sihtväärtustest saavutati. 

Justiitsministeeriumi eelarve täitmise määr oli rohkem kui 90 % 2014.–2016. aastal ja 

rohkem kui 100 % 2017. aastal, tervishoiuministeeriumi eelarve täitmise määr oli rohkem kui 

95 % 2014.–2016. aastal ja rohkem kui 100 % 2017. aastal. Seetõttu on vale väita, et suured 

summad on kulutamata. 

Eelarvetoetuse lisaväärtus seisneb selles, et toetatakse kohalike reformide ja tegevuskavade 

elluviimist, mis on elulised, usaldusväärsed ja asjakohased reformiprogrammid, mis aitavad 

partnerriikide ühiskondi muuta ja annavad pikaajalist kasu. 

106 Nähtavus on järjepideva suhtlemise tulemus ja selleni jõudmiseks on tarvis sõltuvalt 

kontekstist eri lähenemisviisi. Eelarvetoetuse ja muu välistegevuse rahastamislepingutes on 

nähtavusnõue juba sätestatud. 
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ELi toetuse nähtavus oli minimaalne ainult 2016. aastal ning alates 2017. aastast on see 

kõvasti suurenenud. 

Nagu esialgse rahastamislepingu puhul, ei käivitu tulemuse stiimul addendumi 

allkirjastamisega. Addendum on enne selle allkirjastamist kuude kaupa peetud dialoogi ja 

läbirääkimiste tulemus. 

Komisjoni seisukohta selgitavad täpsustused esitatakse asjaomaseid punkte käsitlevates 

märkustes (vt komisjoni vastused punktidele 89–92). 

6. soovitus: suurendada ELi toetuse nähtavust 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus nõustuvad soovitusega osaliselt. 

Nähtavusega seotud väljamaksete eritingimuste kehtestamine oleks sobimatu ja selle mõju 

võib teatavatel asjaoludel olla loodetule vastupidine, nagu see oli ajal, kui Maroko ja ELi 

suhted olid keerulised. 

107 Komisjon on seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste valdkonnas on 

ühiskonnas juurdunud keerukad probleemid, mille lahendamine võtab aega. 

Eelarvetoetuse programmi lühiajalise mõju hindamiseks on sobimatu kasutada tugevalt 

integreeritud pikaajalise mõju näitajaid (nagu inimarengu indeks või soolise ebavõrdsuse 

indeks). Veel tuleks tähele panna, et Maroko inimarengu indeks ja soolise võrdõiguslikkuse 

indeks paranevad. 

Komisjoni seisukohta selgitavad täpsustused esitatakse asjaomaseid punkte käsitlevates 

märkustes (vt komisjoni vastused punktidele 96–100). 

 



 

 

Auditirühm 
Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat 
ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. 
Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende 
mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja 
kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi. 

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi välistegevuse / julgeoleku- ja õigusteemadega tegelev 
III auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Bettina Jakobsen. Auditit juhtis 
kontrollikoja liige Hannu Takkula, keda abistasid kabinetiülem Turo Hentila, kabineti 
atašee Helka Nykänen, auditijuht Kim Hublé ning audiitorid Aurélia Petliza ja Dirk 
Neumeister. 

 



 

Ajakava 

Sündmus Kuupäev 

Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 25.9.2018 

Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile 
(või mõnele teisele auditeeritavale) 3.6.2019 

Aruande lõplik vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust 14.11.2019 

Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ametlike vastuste saamine 
kõigis keeltes 5.12.2019 
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Auditiga hinnati, kui tõhus oli aastatel 2014–2018 Marokole antud 
ELi eelarvetoetus. Vaadeldi eelarvetoetust tervishoiu, 
sotsiaalkaitse, õiguse ja erasektori arendamise valdkonnas, 
hinnates komisjonipoolset korraldust ja eesmärkide täitmist. 
Komisjon pidas eelarvetoetust sobivaks abi andmise vahendiks. 
Meie aga jõudsime järeldusele, et selle lisaväärtus ja reformide 
toetamise võime oli piiratud, mis tulenes mitteoptimaalsest 
fookusest, puudulikust rakendamisest ja ebapiisavast 
järelevalvest. Peamised puudused seondusid näitajate 
kavandamise ja tulemuste hindamisega. Seepärast soovitasime 
vähendada toetatavate valdkondade arvu, parandada kavandatud 
näitajaid ning tugevdada väljamaksete kontrolli ja 
valdkonnapoliitika dialoogi. 

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele 
lõigule. 
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