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Съобщение за пресата 
Люксембург, 11 декември 2019 г. 

Помощта от ЕС за Мароко е постигнала 
незадоволителни резултати до момента, според 
одиторите 

В нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че финансовата помощ от 
ЕС за Мароко, предоставена чрез преки трансфери в бюджета на страната през периода 
2014—2018 г., е постигнала ограничена добавена стойност и резултати при подкрепата на 
реформите в държавата. Европейската комисия е взела предвид нуждите, установени 
в националните стратегии и стратегията на ЕС, но е насочила подпомагането в твърде 
много области, което вероятно е довело до отслабване на въздействието му, според 
одиторите. ЕСП установи също, че управлението от страна на Комисията на програмите за 
бюджетна подкрепа за Мароко е било затруднено поради слабости в начина, по който те 
са били разработени, изпълнени и наблюдавани, както и в оценяването на резултатите. 

ЕС е най-големият донор на помощ за развитие за Мароко. За периода 2014—2020 г. 
Комисията е програмирала 1,4 млрд. евро за подпомагане, главно във връзка с трите 
приоритетни сектора — социални услуги, върховенство на закона и устойчиво развитие. До 
края на 2018 г. тя е сключила договори на стойност 562 млн. евро и е извършила плащания 
в размер на почти 206 млн. евро чрез своя инструмент за бюджетна подкрепа, който е 
насочен към подпомагане на реформите и постигане на целите за устойчиво развитие. Чрез 
него се отпускат 75 % от годишното финансиране от ЕС за държавата. 

Одиторите разгледаха дали управлението от Комисията на бюджетната подкрепа от ЕС за 
приоритетните сектори в Мароко през периода 2014—2018 г. е било ефективно и дали целите 
са постигнати. Те провериха секторите на здравеопазването, социалната закрила, правосъдието 
и развитието на частния сектор. 

„Бюджетната подкрепа от ЕС за Мароко не е подпомогнала реформите в държавата 
в достатъчна степен и напредъкът по ключови проблеми е ограничен,“ заяви Хану Такула, 
членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада. „За да повиши въздействието от 
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финансирането от ЕС, Комисията следва да насочи подкрепата към по-малко на брой 
сектори и да укрепи политическия диалог с Мароко, както и диалога относно политиките.“ 

Комисията е определила нуждите и рисковете правилно и е преценила, че бюджетната 
подкрепа е подходящият инструмент за предоставяне на помощ за Мароко. Понастоящем 
средната бюджетна подкрепа от ЕС възлиза на близо 132 млн. евро на година 
и представлява около 0,37 % от средните годишни бюджетни разходи на страната. Поради 
това нейният ефект на лоста като цяло е ограничен. Одиторите също така установиха, че 
значителни средства от бюджетите на министерствата са останали неизразходени, което 
поставя под въпрос добавената стойност, създадена от финансовата помощ от ЕС. 

Комисията е определила три приоритетни сектора. Одиторите установиха обаче, че те 
включват 13 подсектора, много от които сами по себе си биха могли да се разглеждат като 
самостоятелни сектори. ЕСП предупреждава, че толкова широко определение на 
допустимите области, обхващащо голям брой сектори, води до намаляване на 
потенциалното въздействие от подкрепата от ЕС. Тя също посочва, че Комисията не е 
отпуснала средства за секторните програми по прозрачен начин и сътрудничеството между 
донорите в различните сектори не е еднакво. 

Изпълнението на програмите продължава, но до момента те не са оказали значително 
въздействие — до края на 2018 г. са постигнати по-малко от половината от целите им. 
Освен това редица от тези цели не са били достатъчно амбициозни, за да доведат до 
изпълнението на съществени реформи, тъй като понякога те вече са били постигнати (или 
почти постигнати) при подписването на финансовите споразумения. Одиторите 
констатират, че не съществуват строги проверки относно оценяването на резултатите и че 
понякога плащанията са извършвани, без целите да са постигнати, дори и при случаи, 
в които ситуацията на практика се е влошила. По някои междусекторни въпроси също се 
наблюдава ограничен напредък. 

Мароко преустанови официалния си политически диалог с ЕС след решението на Съда на 
ЕС, според което Западна Сахара не е страна по споразуменията между Мароко и ЕС 
в областта на селското стопанство и рибарството. Спазвайки финансовите правила на ЕС, 
Комисията е продължила да предоставя бюджетна подкрепа по време на този период на 
прекъсване на отношенията, който е продължил до 2019 г. Комисията обаче не е 
използвала това време за разработването на ясна стратегия за бъдещето на двустранните 
отношения.  

В доклада са изразени препоръки Комисията да насочи подпомагането си върху по-малък 
брой сектори, да подобри показателите за изпълнението, за да развие по-обективно 
измерване, да засили процедурите за контрол при плащанията, да укрепи диалога по 
политиките и да повиши видимостта на подкрепата от ЕС. 

 

Бележки към редакторите 

Мароко е важен политически и икономически партньор на ЕС. Бюджетната подкрепа от ЕС 
включва финансови трансфери в националната бюджетна сметка на държавата-партньор. 
Средствата не са предвидени за конкретна цел. Държавата обаче трябва да отговори на 
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определени критерии за допустимост преди и по време на действието на програмата и да 
изпълни условията, преди да бъдат направени плащанията.  

Специален доклад № 9/2019 „Подкрепата от ЕС за Мароко — незадоволителни резултати до 
момента“ ще бъде публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални 
езика на ЕС.  
На 12 декември, четвъртък, ЕСП ще публикува специален доклад във връзка с качеството на 
данните при бюджетната подкрепа от ЕС. 
 
Лице за контакт с пресата за този доклад 

Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 45 510 / Mоб. тел.: (+352) 621 55 22 24  
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