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EU:s revisorer granskar stöd till Turkiet 
Europeiska revisionsrätten kommer att granska EU:s ekonomiska stöd till Turkiet. Turkiet är 
den enskilt största stödmottagaren inom EU:s instrument för stöd inför anslutningen (IPA) och 
tar emot mer än 40 % av dess anslag. Enligt Europeiska kommissionen avsattes 
4,79 miljarder euro till Turkiet under perioden 2007–2013, varav åtaganden ingicks för 
4,58 miljarder euro och 3,49 miljarder euro betalades ut. För perioden 2014–2020 har 
ytterligare 4,45 miljarder euro avsatts, varav 186 miljoner euro har betalats ut (situationen i 
maj 2017). 

Syftet med IPA är att stödja anslutningsprocessen och tillhörande reformer i Turkiet. För närvarande görs 
dock endast små framsteg i Turkiets anslutningsförhandlingar, och reformerna har drabbats av bakslag de 
senaste åren. 

“Turkiet är EU:s största mottagare av externt bistånd och en strategisk partner på de viktiga 
politikområdena utrikesfrågor, försvar, migration, kampen mot terrorism och handel. Men fram till nu har 
vi inte granskat hur ändamålsenligt EU:s instrument för stöd inför anslutningen är när det gäller Turkiet,” 
sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 

I den pågående revisionen kommer vi att bedöma huruvida EU:s föranslutningsstöd till Turkiet har 
förvaltats väl och varit ändamålsenligt. Revisionen är inriktad på tre prioriterade sektorer: 
rättstatsprincipen och grundläggande rättigheter, demokrati och förvaltning och utbildning, sysselsättning 
och socialpolitik. 

Ett granskningsbesök genomfördes i mars 2017, och vi räknar med att presentera resultaten av revisionen 
under första halvåret 2018. 

Meddelande till redaktörer 

Turkiet är knutet till EU genom ett associeringsavtal sedan 1964 och en tullunion sedan 1995. Europeiska 
rådet beviljade Turkiet status som kandidatland i december 1999, anslutningsförhandlingar inleddes i 
oktober 2005 och rådet antog ett partnerskap för anslutning med Turkiet 2008, vars genomförande delvis 
har fått stöd genom föranslutningsinstrumentet. 

Sedan 2006 har 16 av de 35 kapitlen i anslutningsförhandlingarna mellan EU och Turkiet öppnats. Den 
13 december 2016 uppgav rådet att man under de rådande omständigheterna inte överväger att öppna 
några nya kapitel. 

 


