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Auditoři EU zkoumají podporu EU pro Turecko 
Evropský účetní dvůr provede kontrolu finanční podpory EU pro Turecko. Turecko je největším 
příjemcem podpory z nástroje EU pro předvstupní pomoc (IPA) a připadá na něj více než 40 % 
všech přídělů z IPA. Podle Evropské komise bylo v období 2007–2013 Turecku přiděleno 
4,79 miliardy EUR, k 4,58 miliardy EUR z této částky byly přijaty závazky a 3,49 miliardy EUR 
bylo vyplaceno. Na období 2014–2020 bylo přiděleno dalších 4,45 miliardy EUR a z této částky 
bylo 186 milionů EUR vyplaceno (stav v květnu 2017). 

Cílem IPA je podporovat přístupový proces a související reformy v Turecku. V poslední době však přístupová 
jednání s Tureckem příliš nepokročila a v posledních letech dochází ke zvratu reforem. 

„Turecko je největším příjemce externí pomoci EU a jejím strategickým partnerem v klíčových oblastech 
zahraničních věcí, obrany, migrace, boje proti terorismu a v oblasti obchodu. Zatím jsme však neprovedli 
audit účinnosti nástroje EU pro předvstupní pomoc Turecku,“ řekl Hans Gustaf Wessberg, člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za tento audit. 

V rámci probíhajícího auditu se posuzuje, zda předvstupní pomoc EU pro Turecko byla dobře řízená a 
účinná. Audit se soustředí na tři prioritní sektory: právní stát a základní práva, demokracii a správu a 
vzdělávání, zaměstnanost a sociální politiky. 

Kontrolní návštěva v Turecku proběhla v březnu 2017 a očekává se, že výsledky auditu budou k dispozici 
v první polovině roku 2018. 

Poznámky pro redaktory 

Turecko spojuje s EU dohoda o přidružení z roku 1964 a od roku 1995 i celní unie. Evropská rada udělila 
Turecku status kandidátské země v prosinci 1999, přístupová jednání byla zahájena v říjnu 2005 a v roce 
2008 schválila Rada přístupové partnerství s Tureckou republikou, jehož provádění zčásti podporuje nástroj 
předvstupní pomoci. 

Od roku 2006 bylo v rámci přístupových jednání mezi EU a Tureckem otevřeno 16 z 35 kapitol. Dne 
13. prosince 2016 Rada uvedla, že za stávajících okolností o otevření nových kapitol neuvažuje. 

 

 


