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Revizorji EU bodo preučili pomoč Turčiji 
Evropsko računsko sodišče bo revidiralo finančno pomoč EU za Turčijo. Turčija je največji 
upravičenec instrumenta za predpristopno pomoč in prejme več kot 40 % vseh dodelitev v 
okviru tega instrumenta. Po navedbah Evropske komisije je bilo v obdobju 2007–2013 Turčiji 
dodeljenih 4,79 milijarde EUR, od tega so bile za 4,58 milijarde EUR prevzete obveznosti, 
3,49 milijarde EUR pa je bilo izplačanih. Za obdobje 2014–2020 je bilo dodeljenih dodatnih 
4,45 milijarde EUR, od česar je bilo 186 milijonov EUR tudi izplačanih (stanje maja 2017). 

Cilj instrumenta za predpristopno pomoč je podpora procesa pristopa in s tem povezanih reform v Turčiji. 
Pri pristopnih pogajanjih s Turčijo pa trenutno ni veliko napredka in reforme so v zadnjih letih nazadovale. 

„Turčija je največji upravičenec do zunanje pomoči EU in strateški partner EU na ključnih področjih: zunanje 
zadeve, obramba, migracija, boj proti terorizmu in trgovina. Toda Sodišče doslej še ni revidiralo uspešnosti 
instrumenta EU za predpristopno pomoč Turčiji,” je povedal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega 
računskega sodišča, pristojen za revizijo. 

Pri reviziji se ocenjuje, ali se je predpristopna pomoč EU za Turčijo dobro upravljala in ali je bila uspešna. 
Revizija je osredotočena na tri prednostne sektorje: pravno državo in temeljne pravice, demokracijo in 
upravljanje ter politike na področju izobraževanja, zaposlovanja in socialnih zadev. 

Revizijski obisk v Turčiji je bil opravljen marca 2017, rezultati revizije pa se pričakujejo do prve polovice 
leta 2018. 

Pojasnila za urednike 

Turčija je z EU povezana s pridružitvenim sporazumom od leta 1964, s carinsko unijo pa od leta 1995. 
Evropski svet je Turčiji decembra 1999 podelil status države kandidatke za članstvo v EU, pristopna 
pogajanja so se začela oktobra 2005, leta 2008 pa je Svet sprejel partnerstvo za pristop z Republiko Turčijo, 
katerega izvajanje deloma podpira tudi instrument za predpristopno pomoč. 

Od leta 2006 je bilo odprtih 16 od 35 poglavij pristopnih pogajanj med EU in Turčijo. Svet je 
13. decembra 2016 povedal, da zaradi trenutnih razmer ne razmišlja o odprtju nobenega novega poglavja. 

 


