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[επικαιροποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017] 
 
 

Η βοήθεια προς την Τουρκία στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρόκειται να διενεργήσει έλεγχο με αντικείμενο τη 
χρηματοοικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μακράν ο μεγαλύτερος 
δικαιούχος του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ, καθώς της αντιστοιχεί 
πάνω από το 40 % του συνόλου των κονδυλίων του μηχανισμού. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, κατά την περίοδο 2007-2013, χορηγήθηκαν στην Τουρκία 4,79 δισεκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων για τα 4,58 δισεκατομμύρια ευρώ είχε αναληφθεί σχετική υποχρέωση, 
ενώ τα 3,49 δισεκατομμύρια είχαν καταβληθεί. Για την περίοδο 2014-2020, διατέθηκαν 
επιπλέον 4,45 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 186 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη 
καταβληθεί (κατάσταση τον Μάιο του 2017). 

Σκοπός του ΜΠΒ είναι να παρέχει στήριξη στη διαδικασία ένταξης και τις συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις 
στην Τουρκία. Ωστόσο, η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία είναι επί του 
παρόντος περιορισμένη, ενώ τα τελευταία χρόνια οι μεταρρυθμίσεις οπισθοδρομούν. 

«Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και ένας στρατηγικός 
εταίρος στους καίριους τομείς πολιτικής των εξωτερικών υποθέσεων, της άμυνας, της μετανάστευσης, της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε μέχρι στιγμής ελέγξει ποτέ 
την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ στην Τουρκία», δήλωσε ο Hans 
Gustaf Wessberg, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. 

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει ελέγχου αξιολογούνται η διαχείριση και η αποτελεσματικότητα της 
προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ στην Τουρκία. Ο έλεγχος εστιάζει σε τρεις τομείς προτεραιότητας: στο 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση και, τέλος, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. 

Τον Μάρτιο του 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ελέγχου στην Τουρκία και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτού αναμένεται να δημοσιευθούν το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η Τουρκία και η ΕΕ συνδέονται μεταξύ τους με συμφωνία σύνδεσης από το 1964 και με τελωνειακή ένωση 
από το 1995. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας τον 
Δεκέμβριο του 1999, οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2005 και το 
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Συμβούλιο ενέκρινε την εταιρική σχέση προσχώρησης με τη Δημοκρατία της Τουρκίας το 2008, η οποία 
εκτελείται κατά ένα μέρος της με τη στήριξη του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. 

Από το 2006 έχουν ανοίξει τα 16 από τα 35 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης μεταξύ της 
ΕΕ και της Τουρκίας. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο δήλωσε ότι, υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν επί του παρόντος, δεν σχεδιάζεται το άνοιγμα νέων κεφαλαίων. 

 


