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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a Törökországnak 
nyújtott uniós támogatást 
Az Európai Számvevőszék meg fogja vizsgálni a Törökországnak nyújtott uniós pénzügyi 
támogatást. Törökország az összes IPA előirányzat több mint 40%-ával az Unió Előcsatlakozási 
Támogatási Eszközének (IPA) legnagyobb kedvezményezettje. Az Európai Bizottság szerint a 
2007–2013-as időszakban Törökország részére 4,79 milliárd eurót különítettek el, amely 
összegből 4,58 milliárd euróra vállaltak kötelezettséget és 3,49 milliárd eurót fizettek ki. A 
2014–2020-as időszakra további 4,45 milliárd eurót különítettek el, amely összegből 186 millió 
eurót fizettek ki (2017. májusi állapot) 

Az IPA célja a csatlakozási folyamat és az annak alapjául szolgáló törökországi reformok támogatása. 
Jelenleg azonban kevés az előrelépés Törökország csatlakozási tárgyalásain, a reformok terén pedig 
visszalépés volt tapasztalható az elmúlt években. 

„Törökország az Unió külső támogatásainak legnagyobb kedvezményezettje és az Unió stratégiai partnere 
a külügyek, a védelem, a migráció, a terrorizmus elleni harc és a kereskedelem kulcsfontosságú szakpolitikai 
területein. Egészen mostanáig azonban sohasem ellenőriztük az Unió Előcsatlakozási Támogatási 
Eszközének eredményességét Törökország viszonylatában” – jelentette ki Hans Gustaf Wessberg, az 
ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. 

A folyamatban lévő ellenőrzésünk azt vizsgálja, hogy eredményes volt-e a Törökországnak nyújtott uniós 
előcsatlakozási támogatás és megfelelő volt-e az irányítása. Az ellenőrzés három kiemelt ágazatra 
összpontosít: jogállamiság és alapvető jogok; demokrácia és kormányzás; oktatás, foglalkoztatás és 
szociálpolitika. 

2017 márciusában helyszíni vizsgálatra került sor Törökországban, és az ellenőrzés eredményei 2018 első 
felében várhatók. 

A szerkesztők figyelmébe 

Törökországot 1964 óta társulási megállapodás, 1995 óta pedig vámunió kapcsolja az Unióhoz. Az Európai 
Tanács 1999 decemberében adta meg Törökországnak az uniós tagjelölti státuszt, 2005 októberében 
kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások, majd 2008-ban a Tanács elfogadta a Török Köztársaság 
csatlakozási partnerségét, amelynek végrehajtását részben az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
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támogatta. 

2006 óta az Unió és Törökország között folytatott csatlakozási tárgyalások során 35 fejezetből 16-ot 
nyitottak meg. 2016. december 13-án a Tanács kijelentette, hogy a jelenlegi körülmények között újabb 
fejezetek megnyitását nem tervezik. 

 


