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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 11. december 2019 

EU-midlerne til Marokko har indtil videre givet 
begrænsede resultater, siger revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret siger i en ny beretning, at den finansielle bistand, som EU ydede 
Marokko i form af direkte overførsler til statskassen fra 2014 til 2018, kun i begrænset omfang 
gav merværdi og muligheder for at støtte reformer i landet. Europa-Kommissionen adresserede 
de behov, der var identificeret i nationale strategier og EU-strategier, men den fordelte støtten 
over for mange områder, hvilket kan have svækket effekten, siger revisorerne. De bemærker 
også, at der var svagheder i Kommissionens udformning, gennemførelse og overvågning af 
budgetstøtteprogrammerne for Marokko samt i vurderingen af deres resultater. 

EU er den største donor af udviklingsbistand til Marokko. For perioden 2014-2020 
programmerede Kommissionen 1,4 milliarder euro i bistand, hovedsagelig inden for tre 
prioriterede sektorer: sociale ydelser, retsstatsprincippet og bæredygtig vækst. Ved udgangen af 
2018 havde den indgået kontrakter for 562 millioner euro og udbetalt næsten 206 millioner euro 
under sit budgetstøtteinstrument, som har til formål at fremme reformer og opfyldelse af mål for 
bæredygtig udvikling, og som står for 75 % af EU's årlige udgifter til landet. 

Revisorerne vurderede, om Kommissionens forvaltning af EU's budgetstøtte til de prioriterede 
sektorer i Marokko fra 2014 til 2018 var effektiv, og om dens mål blev opfyldt. De undersøgte 
sundhedssektoren, sektoren for social beskyttelse, retsvæsenet og udviklingen af den private sektor. 

"EU's budgetstøtte til Marokko sikrede ikke tilstrækkelig støtte til landets reformer, og fremskridtene 
med hensyn til vigtige udfordringer var begrænsede," siger Hannu Takkula, det medlem af 
Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "For at maksimere EU-midlernes effekt bør 
Kommissionen målrette støtten mod færre sektorer og styrke både den politiske dialog og 
politikdialogen med Marokko." 

Kommissionen havde foretaget en fyldestgørende vurdering af behov og risici og mente, at 
budgetstøtte var det rette instrument til at yde bistand til Marokko. På nuværende tidspunkt 
udgør EU's gennemsnitlige budgetstøtte på ca. 132 millioner euro pr. år ca. 0,37 % af landets 
gennemsnitlige årlige budgetudgifter. Den samlede indflydelse, som støtten kan sikre, er derfor 
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begrænset. Revisorerne konstaterede endvidere, at betragtelige beløb på ministeriernes 
budgetter endnu ikke var blevet brugt, hvilket rejser tvivl om merværdien af EU's finansielle 
bistand. 

Kommissionen havde defineret de tre prioriterede sektorer. Revisorerne konstaterede imidlertid, 
at de bestod af 13 undersektorer, hvoraf mange kunne betragtes som selvstændige sektorer. 
Revisorerne advarer om, at brede definitioner af støtteberettigede områder, som dækker mange 
sektorer, reducerer EU-støttens potentielle effekt. De påpeger også, at Kommissionens tildeling 
af midler til sektorprogrammerne ikke var sket ved hjælp af en gennemsigtig metode, og at 
koordineringen af donorer mellem sektorerne varierede. 

Programmerne er stadig i gang, men de har indtil videre ikke haft nogen væsentlig effekt, idet 
under halvdelen af deres mål var opfyldt ved udgangen af 2018. Hertil kommer, at en række af 
disse mål ikke var ambitiøse nok til at støtte meningsfulde reformer, fordi de allerede var nået 
(eller næsten var nået), da finansieringsaftalerne blev undertegnet. Revisorerne konstaterede, at 
der manglede grundige kontroller i forbindelse med resultatvurderingen, og at der somme tider 
blev afholdt betalinger, selv om målene ikke var opfyldt, eller situationen faktisk var forværret. 
Der var også kun sket begrænsede fremskridt vedrørende visse tværgående emner. 

Marokko suspenderede den formelle politiske dialog med EU, efter at Domstolen afgjorde, at 
Vestsahara ikke var omfattet af Marokkos landbrugs- og fiskeriaftaler med EU. I 
overensstemmelse med EU's finansielle regler ydede Kommissionen fortsat budgetstøtte i 
stilstandsperioden, som varede indtil 2019. Kommissionen benyttede imidlertid ikke tiden til at 
udvikle en klar strategi for de fremtidige bilaterale forbindelser.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen målretter sin støtte mod færre sektorer, forbedrer 
resultatindikatorerne for at muliggøre objektiv måling af fremskridt, forbedrer 
kontrolprocedurerne i forbindelse med udbetalinger, styrker politikdialogen og gør EU-støtten 
mere synlig. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Marokko er en vigtig politisk og økonomisk partner for EU. EU-budgetstøtte indebærer overførsel 
af finansielle midler til statskassen i partnerlandet. Midlerne øremærkes ikke til specifikke formål. 
Landet skal dog overholde bestemte kriterier for støtteberettigelse før og under programmets 
gennemførelse og opfylde en række betingelser, før der foretages betalinger.  

Særberetning nr. 9/2019 "EU's støtte til Marokko har indtil videre givet begrænsede resultater" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.  
Torsdag den 12. december vil Revisionsretten offentliggøre en særberetning om datakvalitet inden 
for EU's budgetstøtte. 
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