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Audítori EÚ preskúmajú pomoc EÚ Turecku 
Európsky dvor audítorov vykoná audit finančnej podpory EÚ Turecku. Turecko je najväčším 
príjemcom nástroja predvstupovej pomoci EÚ (IPA) s viac než 40 % podielom na všetkých 
prídeloch z IPA. Podľa Európskej komisie v priebehu obdobia rokov 2007 – 2013 bolo Turecku 
vyčlenených 4,79 mld. EUR, z toho 4,58 mld. EUR bolo viazaných a 3,49 mld. EUR vyplatených. 
Na obdobie rokov 2014 – 2020 mu bolo vyčlenených ďalších 4,45 mld. EUR, z toho 186 mil. EUR 
bolo vyplatených (situácia v máji 2017). 

Cieľom IPA je podporovať predvstupový proces a príslušné reformy v Turecku. V súčasnosti je však malý 
pokrok v prístupových rokovaniach Turecka a reformy v posledných rokoch upadajú. 

„Turecko je najväčším príjemcom vonkajšej pomoci EÚ a jej strategickým partnerom v kľúčových oblastiach 
politiky, ako sú zahraničné veci, obrana, migrácia, boj proti terorizmu a obchod. Doteraz sme však nikdy 
nekontrolovali účinnosť nástroja predvstupovej pomoci EÚ Turecku,” povedal Hans Gustaf Wessberg, člen 
Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. 

V rámci prebiehajúceho auditu sa posudzuje, či je predvstupová pomoc EÚ Turecku dobre riadená a či je 
účinná. Audit sa zameriava na tri prioritné sektory: právny štát a základné práva; demokracia a správa; 
a politiky v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych vecí. 

Audit v Turecku sa vykonal v marci 2017 a výsledky auditu sa očakávajú v prvej polovici roku 2018. 

Poznámky pre vydavateľov 

Turecko je spojené s EÚ prostredníctvom dohody o pridružení od roku 1964 a colnej únie od roku 1995. 
Európska rada udelila Turecku status kandidátskej krajiny v decembri 1999, prístupové rokovania začali 
v októbri 2005 a Rada prijala prístupové partnerstvo s Tureckou republikou v roku 2008, ktorého 
vykonávanie je čiastočne podporované z nástroja predvstupovej pomoci. 

Od roku 2006 bolo otvorených 16 z 35 kapitol prístupových rokovaní medzi EÚ a Tureckom. 
13. decembra 2016 Rada uviedla, že za súčasných okolností nezvažuje otvoriť nové kapitoly. 

 


