
BG 

 

 
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 
Европейската сметна палата. 
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu. 

Пресслужба на ЕСП 
Mark Rogerson – Говорител Т: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата Т: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 
Съобщение за пресата 

Люксембург, 14 март 2018 г. 
 
 

Финансовата помощ от ЕС за Турция има само 
ограничено въздействие, заявяват одиторите на ЕСП 
Според нов доклад на Европейската сметна палата финансовата помощ от ЕС за Турция, която има 
за цел да приведе страната в съответствие със законите на ЕС, има само ограничено въздействие. 
Според одиторите, въпреки че помощта е добре планирана, финансирането не е отговорило 
в достатъчна степен на някои основни нужди в секторите на върховенството на закона и на 
управлението, където някои важни реформи са закъснели. В областите, в които е имало по-голяма 
политическа воля, като например митници, заетост и данъчно облагане, проектите са допринесли 
за привеждането на Турция в съответствие със законите на ЕС. Резултатите обаче може да не са 
устойчиви заради трудностите при изразходването на предоставените средства и отстъплението от 
реформите. 

Планираната финансова помощ от ЕС за Турция от 2007 г. до 2020 г. чрез Инструмента за 
предприсъединителна помощ възлиза на повече от 9 млрд. евро. Одиторите се фокусираха върху 
приоритетните сектори на върховенството на закона, управлението и човешките ресурси 
(образование, заетост и социални политики), за които са били отпуснати 3,8 млрд. евро.  

Сметната палата установи, че Комисията е определила цели на финансирането, които са били 
конкретни и в съответствие с правната рамка. Целите на ИПП за секторите на върховенството на 
закона, управлението и човешките ресурси са били подходящи и основани на нуждите, които Турция 
е определила за своето привеждане в съответствие със законите на ЕС и за укрепването на нейния 
административен капацитет. 

В действителност обаче, изразходваните средства почти не са отговорили на някои основни нужди, 
заявяват одиторите. Става въпрос за независимостта и безпристрастността на съдебната система, 
борбата срещу корупцията по високите етажи и организираната престъпност, свободата на печата, 
предотвратяването на конфликти на интереси и засилването на ролята на външните одити 
и гражданското общество. Според одиторите, съгласно собствения анализ на Комисията, напредъкът 
в тези области от няколко години е бил незадоволителен, тъй като липсва политическа воля от 
страна на турските органи. 
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„От 2018 г. нататък Комисията следва да насочва по-добре финансирането за Турция в области, 
в които реформите са закъснели и са необходими за надеждния напредък по присъединяването 
към ЕС,“ заяви Бетина Якобсен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето 
на доклада. 

Одиторите установиха, че Комисията е решила да подпомага секторни реформи, а не самостоятелни 
проекти. Секторните оценки обаче невинаги са били изчерпателни, по-специално в случаите на 
координацията на донорите, анализа на бюджета и оценяването на изпълнението. 

Според одиторите, обвързаността с условия на финансирането може да спомогне за насърчаване на 
реформата. Въпреки продължаващия незадоволителен напредък обаче, одиторите установиха, че 
Комисията не е използвала активно обвързаността с условия за подпомагане на реформите 
в приоритетните сектори. По-специално, Комисията рядко е използвала условия, като например 
възможността отново да се централизира управлението на проектите или корективни мерки, ако 
условията по проекта не са изпълнени. Освен това, възможността за преустановяване на 
финансирането, ако не са спазени принципите на демокрация и върховенство на закона, не е 
отразена изрично в регламентите. 

Като цяло одитираните проекти са постигнали планираните крайни резултати, което е допринесло за 
привеждането на Турция в съответствие със законите на ЕС и за укрепването на нейния 
административен капацитет, въпреки че те често са имали закъснения. Одиторите считат, че 
устойчивостта на тези положителни резултати обаче е застрашена, главно поради липсата на 
политическа воля, влошена ситуация поради масовите уволнения, временното отстраняване на 
държавни служители и ограниченията по отношение на гражданското общество. 

Друг източник на безпокойство са широко разпространените закъснения при програмирането 
и изпълнението, поради които финансиращата програма е била значително забавена. Това е довело 
до намаляване на финансирането и на времето, с което турските органи са разполагали за 
изпълнението на последващите проекти, и допълнително ще допринесе за забавяне на 
провеждането на тръжни процедури и възлагането на договори. Причините за тези закъснения са 
били известни — слабият административен капацитет в някои министерства за изготвяне на 
предложения за проекти, преходът към секторния подход и прекомерното текучество на персонала 
в Централното звено за финансиране и договаряне, което управлява по-голямата част от средствата 
на ЕС, изразходвани в Турция. 

Одиторите отправят редица препоръки за подобряване на планирането и прилагането на 
предприсъединителната помощ за Турция. Освен това резултатите от одита ще бъдат включени 
в средносрочния преглед на финансирането от Комисията, както и при разработването на бъдещи 
програми за подпомагане на държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС. 
Специален доклад № 7/2018 „Предприсъединителна помощ от ЕС за Турция – до момента са 
постигнати само ограничени резултати“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. 
 

 

 


