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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 11 grudnia 2019 r. 

Finansowanie unijne na rzecz Maroka przyniosło 
dotychczas ograniczone rezultaty – stwierdzili 
kontrolerzy 
Pomoc finansowa UE na rzecz Maroka – udzielona w latach 2014–2018 w postaci 
bezpośrednich transferów środków do skarbu państwa – wniosła ograniczoną wartość dodaną 
i w ograniczonym zakresie wsparła reformy w tym kraju, jak wynika z nowo opublikowanego 
sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Zdaniem kontrolerów Komisja 
Europejska ukierunkowała wprawdzie działania na potrzeby określone w strategiach krajowych 
i unijnych, ale objęła wsparciem finansowym zbyt wiele obszarów, co mogło osłabić jego 
oddziaływanie. Kontrolerzy ustalili ponadto, że jeśli chodzi o zarządzanie programami wsparcia 
budżetowego w Maroku, działania Komisji były utrudnione ze względu na uchybienia 
w koncepcji tych programów, sposobie ich wdrażania i monitorowania, a także w ocenie 
rezultatów. 

UE jest największym darczyńcą pomocy rozwojowej na rzecz Maroka. Komisja zaplanowała, że 
w latach 2014–2020 przeznaczy na pomoc temu państwu środki w kwocie 1,4 mld euro, które 
zostaną ukierunkowane przede wszystkim na trzy sektory priorytetowe: usługi społeczne, 
praworządność i zrównoważony wzrost gospodarczy. W ramach unijnego instrumentu wsparcia 
budżetowego, którego celem jest promowanie reform i dążenia do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, do końca 2018 r. Komisja zawarła umowy na kwotę 562 mln euro 
i dokonała płatności wynoszących prawie 206 mln euro. Na instrument ten przypada 75% 
rocznych wydatków UE na rzecz Maroka. 

Kontrolerzy ocenili, czy w latach 2014–2018 Komisja skutecznie zarządzała unijnym wsparciem 
budżetowym na rzecz sektorów priorytetowych w Maroku, a także czy osiągnięto cele tego wsparcia. 
Kontrola objęła swoim zakresem obszar ochrony zdrowia i opieki społecznej, a także wymiar 
sprawiedliwości i rozwój sektora prywatnego. 

– Unijne wsparcie na rzecz Maroka nie ułatwiło w wystarczającym stopniu przeprowadzenia reform 
w tym kraju, a postępy poczynione w najważniejszych kwestiach były ograniczone – stwierdził 
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2 

 PL 

Hannu Takkula, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. – Aby unijne środki finansowe miały jak największe oddziaływanie, Komisja powinna 
ukierunkować wsparcie na mniejszą liczbę sektorów i wzmocnić dialog polityczny i merytoryczny 
z Marokiem. 

Komisja właściwie oceniła potrzeby oraz prawidłowo wskazała czynniki ryzyka i uznała, że 
wsparcie budżetowe jest odpowiednim instrumentem udzielenia pomocy Maroku. Obecnie 
unijne wsparcie budżetowe wynoszące średnio około 132 mln euro rocznie odpowiada 
w przybliżeniu 0,37% średnich rocznych wydatków z budżetu tego państwa, w związku z czym 
osiągany za jego sprawą ogólny efekt dźwigni jest ograniczony. Kontrolerzy stwierdzili 
jednocześnie, że znaczna część środków z budżetów ministerstw pozostała niewykorzystana, co 
podaje w wątpliwość wartość dodaną unijnej pomocy finansowej. 

Komisja określiła trzy sektory priorytetowe, lecz z ustaleń kontrolerów wynika, że składały się one 
z 13 podsektorów, z których niejeden mógłby zostać uznany za odrębny sektor. Kontrolerzy 
ostrzegają, że definiowanie obszarów kwalifikujących się do pomocy tak szeroko, że obejmują 
one dużą liczbę sektorów, osłabia potencjalne oddziaływanie unijnej pomocy. Zwracają także 
uwagę na fakt, że Komisja nie przydzieliła finansowania na rzecz programów sektorowych 
z wykorzystaniem przejrzystej metody, a stopień koordynacji działań darczyńców nie był taki sam 
we wszystkich sektorach. 

Programy sektorowe wciąż są w trakcie realizacji, ale ich oddziaływanie nie było dotychczas 
znaczące, jako że do końca 2018 r. udało się osiągnąć mniej niż połowę wartości docelowych. 
Ponadto w wielu przypadkach wartości docelowe nie były na tyle ambitne, aby wspierać istotne 
reformy, gdyż w momencie podpisania umów w sprawie finansowania część z nich została już 
osiągnięta (lub prawie osiągnięta). Kontrolerzy ustalili, że podczas oceny rezultatów nie 
przeprowadzano rygorystycznych kontroli i zdarzały się przypadki dokonywania płatności, mimo 
że wartości docelowe nie zostały osiągnięte albo sytuacja uległa wręcz pogorszeniu. Ponadto 
poczyniono ograniczone postępy w zakresie niektórych kwestii przekrojowych. 

W następstwie orzeczenia, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że 
Sahara Zachodnia nie jest stroną porozumień między Marokiem a Unią dotyczących sektorów 
rybołówstwa i rolnictwa, Maroko zawiesiło formalny dialog polityczny z UE. Zgodnie z unijnymi 
zasadami finansowymi w tym okresie zawieszenia dialogu politycznego – który potrwał do 2019 r. 
– Komisja nadal udzielała wsparcia budżetowego. Nie wykorzystała ona jednak tego czasu na 
opracowanie przejrzystej, przyszłościowej strategii stosunków dwustronnych.  

Trybunał zaleca w swoim sprawozdaniu, aby Komisja ukierunkowała wsparcie na mniejszą liczbę 
sektorów, udoskonaliła wskaźniki wykonania w celu umożliwienia dokonywania obiektywnych 
pomiarów, ulepszyła procedury kontroli wypłaty środków, wzmocniła dialog merytoryczny, 
a także zadbała o większe wyeksponowanie unijnego wsparcia. 

 

Informacje dla redaktorów 

Maroko jest ważnym partnerem politycznym i gospodarczym Unii Europejskiej. Unijne wsparcie 
budżetowe polega m.in. na transferach finansowych na rachunek skarbu państwa kraju 
partnerskiego. Przekazywane środki nie są przeznaczone na określony cel, jednak przed 
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uruchomieniem programu i w jego trakcie kraj musi spełniać pewne kryteria kwalifikowalności, 
a także dotrzymać określonych warunków, zanim dokonane zostaną płatności.  

Sprawozdanie specjalne nr 9/2019 pt. „Wsparcie UE dla Maroka – dotychczas osiągnięto 
ograniczone rezultaty” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 
językach UE.  
W czwartek, 12 grudnia, ukaże się sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat jakości danych wykorzystywanych na potrzeby wsparcia budżetowego. 
 
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem 

Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu 
tel. (+352) 4398 45 510 / tel. kom. (+352) 621 55 22 24  
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