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EU-revisorerne undersøger støtten til Tyrkiet 
Den Europæiske Revisionsret skal i gang med en revision vedrørende EU’s finansielle støtte til 
Tyrkiet. Tyrkiet modtager mere end 40 % af samtlige bevillinger fra EU’s instrument til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) og er dermed det land, der drager langt den største fordel af dette 
instrument. Ifølge Europa-Kommissionen fik Tyrkiet i perioden 2007-2013 tildelt 
4,79 milliarder euro. Heraf var der indgået forpligtelser for 4,58 milliarder euro, og 
3,49 milliarder euro var blevet udbetalt. Til perioden 2014-2020 er der blevet tildelt yderligere 
4,45 milliarder euro, hvoraf 186 millioner euro er blevet udbetalt (situationen pr. maj 2017). 

Formålet med IPA er at støtte tiltrædelsesprocessen og de underliggende reformer i Tyrkiet. Men der bliver 
for øjeblikket kun gjort få fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet, og med hensyn til reformer 
er der i de seneste år sket tilbageskridt. 

”Tyrkiet er EU’s største modtager af ekstern bistand og en strategisk partner på centrale områder som 
udenrigsanliggender, forsvar, migration, kampen mod terrorisme og handel. Men vi har endnu aldrig 
undersøgt, hvor effektiv bistanden til Tyrkiet fra EU’s instrument til førtiltrædelsesbistand er”, siger 
Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 

Under den igangværende revision vurderer revisorerne, om EU’s førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet er blevet 
forvaltet tilfredsstillende, og om den har været effektiv. Revisionen har fokus på tre prioriterede sektorer: 
retsstaten og grundlæggende rettigheder, demokrati og regeringsførelse samt uddannelses-, 
beskæftigelses- og socialpolitikken. 

I marts 2017 blev der aflagt revisionsbesøg i Tyrkiet, og resultaterne af revisionen forventes at foreligge i 
første halvdel af 2018. 

Bemærkninger til redaktører 

Tyrkiet har siden 1964 været knyttet til EU ved en associeringsaftale og siden 1995 ved en toldunion. Det 
Europæiske Råd gav Tyrkiet status som kandidatland i december 1999. Tiltrædelsesforhandlingerne blev 
indledt i oktober 2005, og Rådet vedtog i 2008 tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet, hvis 
gennemførelse delvist er blevet støttet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand. 

Siden 2006 er 16 af de 35 kapitler i tiltrædelsesforhandlingerne mellem EU og Tyrkiet blevet åbnet. Den 
13. december erklærede Rådet, at der under de nuværende omstændigheder ikke var planer om at åbne 
nye kapitler. 

 


