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[Päivitetty 13. kesäkuuta 2017] 
 
 

EU:n tarkastajat aikovat tutkia Turkille myönnettyä tukea 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo toimittaa tarkastuksen, jossa tutkitaan EU:n 
rahoitustukea Turkille. Turkki on EU:n liittymistä valmistelevan IPA-tukivälineen suurin 
yksittäinen tuensaaja. Maalle on osoitettu yli 40 prosenttia kaikista IPA-osuuksista. Euroopan 
komission mukaan kaudella 2007–2013 Turkille myönnettiin 4,79 miljardia euroa, josta on 
sidottu 4,58 miljardia euroa ja maksettu 3,49 miljardia euroa. Kaudelle 2014–2020 on 
myönnetty 4,45 miljardia euroa, josta on maksettu 186 miljoonaa euroa (tilanne toukokuussa 
2017). 

IPA-välineestä tuetaan Turkin liittymisprosessia ja liittymisen edellytyksenä olevia uudistuksia. Turkin 
liittymisneuvottelut eivät tällä hetkellä juurikaan etene ja uudistukset ovat viime vuosina taantuneet. 

“Turkki on EU:n ulkopuolelle osoitettavan tuen suurin saaja ja strateginen kumppani keskeisillä 
politiikanaloilla, kuten ulkopolitiikassa, puolustuksessa, muuttoliikepolitiikassa, terrorismin torjunnassa ja 
kauppapolitiikassa. Siitä huolimatta emme ole tätä ennen milloinkaan tarkastaneet Turkille EU:n liittymistä 
valmistelevan IPA-tukivälineen kautta myönnetyn tuen vaikuttavuutta,” toteaa tarkastuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg. 

Käynnissä olevassa tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n Turkille myöntämää liittymistä valmistelevaa 
tukea hallinnoitu hyvin ja onko se vaikuttavaa. Tarkastuksessa keskitytään kolmeen ensisijaiseen alaan: 
oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin, demokratiaan ja hallintotapaan sekä koulutus-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan. 

Turkkiin tehtiin tarkastuskäynti maaliskuussa 2017. Tarkastustulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2018 
ensimmäisellä puoliskolla. 

Toimittajille tiedoksi 

Turkki ja EU tekivät assosiaatiosopimuksen vuonna 1964, ja tulliliitto on ollut voimassa vuodesta 1995. 
Eurooppa-neuvosto myönsi Turkille ehdokasmaan aseman joulukuussa 1999, ja liittymisneuvottelut 
käynnistettiin lokakuussa 2005. Neuvosto teki vuonna 2008 päätöksen Turkin tasavallan 
liittymiskumppanuudesta, jonka toteuttamista on osin tuettu liittymistä valmistelevasta tukivälineestä. 

EU:n ja Turkin välisiin liittymisneuvotteluihin sisältyvistä 35 luvusta on vuodesta 2006 lähtien käsitelty 
kuuttatoista. Neuvosto totesi 13. joulukuuta 2016, että uusia lukuja ei nykytilanteessa suunnitella 
avattavaksi. 

 


