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Finanční podpora EU pro Maroko má zatím jen málo 
výsledků, uvádějí auditoři 
Finanční podpora, kterou EU poskytla Maroku prostřednictvím přímých převodů do rozpočtu 
v letech 2014 až 2018, měla omezenou přidanou hodnotu a schopnost podpořit tamní reformy, 
uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). Evropská komise se zaměřila na 
potřeby uvedené ve vnitrostátních strategiích a strategiích EU, ale financování bylo rozptýleno 
do příliš mnoha oblastí, čímž se může dopad podpory oslabit, uvádějí auditoři. Zjistili také, že 
na tom, jak Komise řídila programy rozpočtové podpory pro Maroko, se podepsaly nedostatky 
v koncepci, provádění, monitorování i hodnocení výsledků. 

EU je největším dárcem rozvojové pomoci Maroku. Na období 2014–2020 Komise vyčlenila na 
tuto podporu 1,4 miliardy EUR, a to zejména pro tři prioritní odvětví: sociální služby, právní stát a 
udržitelný růst. Do konce roku 2018 uzavřela v rámci rozpočtové podpory, jejímž cílem je 
prosazovat reformy a cíle udržitelného rozvoje a která tvoří 75 % ročních výdajů EU pro Maroko, 
smlouvy v hodnotě 562 milionů EUR a učinila platby ve výši téměř 206 milionů EUR. 

Auditoři posuzovali, zda Komise řídila rozpočtovou podporu EU určenou pro prioritní odvětví 
v Maroku v období 2014 až 2018 účinně a zda bylo dosaženo cílů podpory. Zaměřili se na odvětví 
zdravotnictví, sociální ochrany, spravedlnosti a na rozvoj soukromého sektoru. 

„Rozpočtová podpora v Maroku nenapomohla reformám v dostatečné míře a pokrok v řešení hlavních 
problematických oblastí byl malý,“ uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Hannu Takkula. „Aby se 
zvýšil dopad financování EU, měla by Komise prostředky zaměřit na méně odvětví a zároveň posílit 
politický a odvětvový dialog s Marokem.“ 

Na základě patřičné analýzy rizik a posouzení potřeb Komise považovala rozpočtovou podporu za 
nejvhodnější formu pomoci pro Maroko. Rozpočtová podpora EU, která v průměru činí kolem 132 
milionů EUR ročně, v současné době představuje přibližně 0,37 % průměrných ročních 
rozpočtových výdajů Maroka. Její pákový efekt je proto omezený. Auditoři také zjistili, že 

https://www.eca.europa.eu/


 

2 

 CS 

v rozpočtech jednotlivých resortů zbývaly značné nečerpané částky, čímž vyvstává otázka ohledně 
přidané hodnoty finanční pomoci EU. 

Komise vymezila tři prioritní odvětví, která však podle zjištění auditorů sestávala ze 13 
pododvětví, řadu z nichž by bylo možné považovat za samostatné odvětví. Auditoři varují, že 
takto široké vymezení způsobilých oblastí zaměřených na množství odvětví snižuje potenciální 
dopad podpory EU. Dále upozorňují, že Komise nepřidělovala prostředky na programy odvětvové 
rozpočtové podpory pomocí transparentní metody a že koordinace činností dárců byla v různých 
odvětvích nerovnoměrná. 

Programy v současné době stále probíhají, ale prozatím neměly žádný výraznější dopad, protože 
do konce roku 2018 byla splněna méně než polovina jejich cílů. Řada cílů také nebyla dostatečně 
ambiciózní na to, aby smysluplně reformám napomohly, protože v některých případech byly již 
při podpisu dohody o financování zcela nebo téměř splněny. Auditoři zjistili, že při posuzování 
výsledků chybí důsledné kontroly a že některé platby proběhly v případech, kdy cílů nebylo 
dosaženo nebo dokonce kdy se situace ještě zhoršila. Také v některých průřezových otázkách 
došlo jen k omezenému pokroku. 

Poté, co Evropský soudní dvůr vydal rozsudek, v němž rozhodl, že Západní Sahara nespadá do 
působnosti dohod uzavřených mezi Marokem a EU v oblasti zemědělství a rybolovu, Maroko 
pozastavilo formální politický dialog. Během přerušení politického dialogu, které trvalo do roku 
2019, Komise v souladu s finančními pravidly EU pokračovala v poskytování rozpočtové podpory. 
Nevyužila však toto období k tomu, aby ve vztahu k Maroku vypracovala jasnou strategii 
vzájemných vztahů pro budoucnost.  

Ve zprávě se doporučuje, aby Komise zaměřila podporu na méně odvětví, zlepšila ukazatele 
výkonnosti tak, aby umožňovaly objektivní měření výsledků, zdokonalila ověřovací postupy při 
vyplácení prostředků, posílila odvětvový dialog a aby podporu EU více zviditelnila. 

 

Poznámky pro redaktory 

Maroko je významným politickým a ekonomickým partnerem EU. Rozpočtová podpora EU obnáší 
finanční převody na účet ministerstva financí partnerské země. Tyto prostředky nejsou vyhrazeny 
pro konkrétní účely. Před zahájením programu rozpočtové podpory a po dobu jeho trvání však 
musí země splňovat určitá kritéria způsobilosti a provedení plateb je podmíněno splněním 
stanovených podmínek.  

Zvláštní zpráva č. 9/2019 „Podpora EU pro Maroko – prozatím málo výsledků“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.  
Ve čtvrtek 12. prosince vydá EÚD zvláštní zprávu o kvalitě údajů v rámci rozpočtové podpory EU. 
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