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Kontrolerzy UE badają pomoc na rzecz Turcji 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi kontrolę unijnego wsparcia finansowego na 
rzecz Turcji, która jest największym pojedynczym beneficjentem unijnego Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA). Na państwo to przypada ponad 40% wszystkich środków przyznawanych 
z IPA. Zdaniem Komisji Europejskiej w latach 2007-2013 na rzecz Turcji przeznaczono środki 
w wysokości 4,79 mld euro; na 4,58 mld euro z tej kwoty zaciągnięto zobowiązania, 
a wypłacono – 3,49 mld euro. W latach 2014-2020 przyznano na rzecz tego kraju kolejne 
4,45 mld euro, a z kwoty tej wypłacono 186 mln euro (według stanu na maj 2017 r.). 

Celem IPA jest wsparcie procesu przystąpienia Turcji do UE i przeprowadzenia niezbędnych reform w tym 
państwie. Niemniej jednak obecnie postępy w negocjacjach akcesyjnych z Turcją są niewielkie, a jeżeli 
chodzi o reformy, w ostatnich latach zaobserwowano regres. 

– Turcja jest największym pojedynczym beneficjentem pomocy zewnętrznej i partnerem strategicznym 
w głównych obszarach polityki dotyczących spraw zagranicznych, obrony, migracji, walki z terroryzmem 
i handlu. Jak dotąd Trybunał nie przeprowadził jednak jeszcze kontroli w zakresie skuteczności unijnego 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na rzecz Turcji – stwierdził Hans Gustaf Wessberg, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. 

W ramach bieżącej kontroli dokonywana jest ocena, czy zarządzanie unijną pomocą przedakcesyjną na 
rzecz Turcji jest odpowiednie i czy pomoc ta jest skuteczna. Nacisk położony został na trzy główne 
dziedziny: praworządność i prawa podstawowe; demokracja i sprawowanie rządów oraz edukacja, 
zatrudnienie i polityki społeczne. 

W marcu 2017 r. odbyła się wizyta kontrolna w Turcji, a wyników kontroli należy spodziewać się 
w pierwszej połowie 2018 r. 

Informacje dla redaktorów 

Od 1964 r. Turcja jest związana z Unią Europejską układem o stowarzyszeniu, a od 1995 r. – unią celną. 
W 1999 r. Rada Europejska nadała Turcji status państwa kandydującego, w październiku 2005 r. otwarto 
negocjacje akcesyjne, a w 2008 r. Rada przyjęła partnerstwo dla członkostwa zawarte z Republiką Turcji. 
Wdrażanie tego partnerstwa było finansowane częściowo ze środków Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej. 

Od 2006 r. otwarto 16 z 35 rozdziałów negocjacji akcesyjnych między UE a Turcją. W dniu 13 grudnia 
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2016 r. Rada oznajmiła, że w obecnej sytuacji nie rozważa się otwarcia nowych rozdziałów. 

 
 


