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Curtea de Conturi Europeană examinează ajutorul acordat 
Turciei 
Curtea de Conturi Europeană va audita sprijinul financiar acordat de UE Turciei. Această țară 
este principalul beneficiar al instrumentului UE de asistență pentru preaderare (IPA), Turcia 
fiind destinatara a peste 40 % din totalul fondurilor alocate prin IPA. Potrivit Comisiei 
Europene, Turciei i-a fost alocată, în perioada 2007-2013, o sumă de 4,79 miliarde de euro, din 
care 4,58 miliarde reprezintă fonduri angajate, iar 3,49 miliarde, fonduri deja plătite. Pentru 
perioada 2014-2020, au fost alocate fonduri suplimentare în valoare de 4,45 miliarde de euro, 
din care a fost plătită o sumă de 186 de milioane de euro (conform situației din mai 2017). 

Obiectivul IPA este de a sprijini procesul de aderare și reformele necesare în acest sens în Turcia. Trebuie 
remarcat însă că negocierile privind aderarea Turciei nu înregistrează prea multe progrese în acest 
moment, iar reformele au regresat în ultimii ani. 

„Turcia este principalul beneficiar al ajutorului extern acordat de UE și un partener strategic în domenii de 
politică esențiale, cum ar fi afacerile externe, apărarea, migrația, lupta împotriva terorismului și comerțul. 
Cu toate acestea, eficacitatea instrumentului UE de asistență pentru preaderare pentru Turcia nu a fost 
niciodată auditată”, a declarat domnul Hans Gustaf Wessberg, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de audit. 

Scopul auditului în curs este de a evalua dacă asistența pentru preaderare acordată de UE Turciei a fost 
bine gestionată și dacă aceasta este eficace. Auditul se concentrează pe trei sectoare prioritare: statul de 
drept și drepturile fundamentale; democrația și guvernanța; educația, ocuparea forței de muncă și politicile 
sociale. 

O vizită de audit în Turcia a avut loc în luna martie 2017, iar rezultatele auditului sunt așteptate pentru 
primul semestru al anului 2018. 

Note către editori 

Relația Turciei cu UE este reglementată de un acord de asociere încheiat în 1964, iar uniunea vamală cu 
Turcia există din 1995. Consiliul European a acordat Turciei statutul de țară candidată în decembrie 1999 și 
negocierile de aderare au fost deschise în octombrie 2005. Parteneriatul pentru aderarea Republicii Turcia 
a fost adoptat de Consiliu în 2008, execuția acestuia fiind finanțată parțial prin IPA. 

Din 2006 și până în prezent, au fost deschise 16 dintre cele 35 de capitole de negociere între UE și Turcia. 
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La 13 decembrie 2016, Consiliul a declarat că, în contextul actual, nu se are în vedere deschiderea unor noi 
capitole. 

 


