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Finanční pomoc EU Turecku měla jen omezený dopad,
konstatují auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora měla finanční pomoc EU Turecku, jejímž účelem je pomoci
sladit legislativu země s předpisy EU, jen omezený dopad. I když byla pomoc dobře koncipována,
financování se dostatečně nezaměřovalo na některé základní potřeby v oblasti právního státu a správy
věcí veřejných, v nichž již měly být provedeny některé zásadní reformy, uvádějí auditoři. Projekty
přispěly ke sbližování Turecka s předpisy EU v oblastech, kde existovala větší politická vůle, jako jsou cla,
zaměstnanost a zdanění. Výsledky však nemusí být udržitelné kvůli obtížím při čerpání prostředků a
zhoršení situace v oblasti reforem.
Finanční pomoc EU plánovaná pro Turecko od roku 2007 do roku 2020 prostřednictvím nástroje
předvstupní pomoci činí více než 9 miliard EUR. Auditoři se zaměřili se na prioritní odvětví právního státu,
správy věcí veřejných a lidských zdrojů (tj. na politiky v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti a sociální
politiku), na které bylo vyčleněno 3,8 miliardy EUR.
Auditoři zjistili, že Komise stanovila cíle, které byly konkrétní a v souladu s právním rámcem. Cíle pro oblast
právního státu, správy věcí veřejných a lidských zdrojů byly relevantní a vycházely z potřeb, jež Turecko
označilo pro sbližování s předpisy EU a pro posilování své správní kapacity.
Ve skutečnosti však podle auditorů vynaložené prostředky stěží řešily některé základní potřeby. Jedná se
o nezávislost a nestrannost soudnictví, boj proti velké korupci a organizované trestné činnosti, svobodu
tisku, předcházení střetům zájmů a posilování externího auditu a občanské společnosti. Auditoři informují,
že podle vlastní analýzy Komise je pokrok v těchto oblastech již po několik let neuspokojivý, neboť
tureckým orgánům chybí politická vůle.
„Počínaje rokem 2018 by Komise měla lépe zaměřovat finanční prostředky pro Turecko na oblasti, v nichž
ještě nebyly provedeny reformy, které jsou nutné pro věrohodný pokrok směrem ke vstupu do EU,“ uvedla
členka odpovědná za zprávu Bettina Jakobsenová.
Auditoři zjistili, že Komise se rozhodla podporovat reformy celého odvětví, a nikoli samostatné projekty.
Odvětvová posouzení však nebyla vždy vyčerpávající, zejména ve vztahu ke koordinaci dárců, analýze
rozpočtů a posuzování výkonnosti.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Podle auditorů mohou reformnímu procesu napomoci podmínky vztahující se k financování. Auditoři ale
zjistili, že navzdory trvale neuspokojivému pokroku Komise jen málo využívala podmínek, aby podpořila
reformy v prioritních odvětvích. Komise zejména zřídkakdy využívala podmínky, jako je možnost opětovně
centralizovat řízení projektů nebo nápravná opatření, pokud nebyly splněny podmínky projektu. Kromě
toho se v nařízeních výslovně neodrazila možnost pozastavit financování, pokud nejsou dodrženy zásady
demokracie a právního státu.
Kontrolované projekty obecně přinesly zamýšlené výstupy, což přispělo ke sbližování Turecka s předpisy EU
a posílení jeho správní kapacity, třebaže tyto výstupy byly často v prodlení. Podle auditorů je však
udržitelnost těchto pozitivních výsledků ohrožena hlavně kvůli nedostatku politické vůle, přičemž situaci
ještě zhoršují rozsáhlá propouštění a suspendování státních úředníků a omezování občanské společnosti.
Dalším zdrojem obav je skutečnost, že kvůli rozsáhlým zpožděním při programování a realizaci byl program
financování výrazně v prodlení. Tento stav vedl k omezení peněžních prostředků a času, které turecké
orgány měly na realizaci následných projektů, a bude dále přispívat k prodlením při zadávacích řízeních a
udílení zakázek. Důvody těchto zpoždění byly známy: slabá správní kapacita některých ministerstev při
přípravě projektových návrhů, přechod na odvětvový přístup a nadměrná fluktuace pracovníků v útvaru
pro zadávání zakázek, který spravuje většinu finančních prostředků EU v Turecku.
Auditoři předkládají řadu doporučení, jak zlepšit koncepci a provádění předvstupní pomoci pro Turecko.
Kromě toho výsledky auditu budou pro Komisi podkladem pro přezkum finanční podpory v polovině období
a také pro koncepci budoucích programů předvstupní pomoci ve prospěch kandidátských zemí EU.
Zvláštní zpráva č. 7/2018 „Předvstupní pomoc EU Turecku: dosud pouze skromné výsledky“ je k dispozici na
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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