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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 14. marts 2018

Revisorerne: EU's finansielle bistand til Tyrkiet har kun
haft begrænset effekt
EU's finansielle bistand til Tyrkiet, som skal hjælpe med at tilpasse landet til EU-retten, har ifølge en ny
beretning fra Den Europæiske Revisionsret kun haft en begrænset effekt. Selv om bistanden var godt
udformet, adresserede finansieringen ikke tilstrækkeligt nogle grundlæggende behov i sektorerne
retsstaten og god regeringsførelse, hvor en række kritiske reformer for længst burde være gennemført,
siger revisorerne. På områder, hvor der var mere politisk vilje, f.eks. på områderne told, beskæftigelse
og beskatning, har projekterne bidraget til at tilpasse Tyrkiet til EU-retten. Men på grund af
vanskelighederne ved at bruge midlerne og tilbageskridt med hensyn til reformer er resultaterne måske
ikke bæredygtige.
EU's planlagte finansielle bistand til Tyrkiet fra 2007 til 2020 gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand
udgør over 9 milliarder euro. Revisorerne fokuserede på de prioriterede sektorer retsstaten, god
regeringsførelse og menneskelige ressourcer (uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik), som der var
tildelt 3,8 milliarder euro til.
Revisorerne konstaterede, at Kommissionen fastsatte mål for finansieringen, der var specifikke og stemte
overens med de retlige rammer. Målene for sektorerne retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige
ressourcer var relevante og baseret på de behov, Tyrkiet havde udpeget med henblik på at tilpasse sig EUretten og styrke sin administrative kapacitet.
Ifølge revisorerne er der imidlertid en række grundlæggende behov, som de anvendte midler reelt knap
nok har adresseret. Her tænkes på retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, bekæmpelse af korruption
på højt niveau og organiseret kriminalitet, pressefrihed, forebyggelse af interessekonflikter og forstærkelse
af ekstern revision og civilsamfundet. Ifølge Kommissionens egen analyse, siger revisorerne, har
fremskridtene på disse områder været utilfredsstillende i flere år, da der mangler politisk vilje fra de
tyrkiske myndigheders side.
"Fra og med 2018 bør Kommissionen målrette finansieringen til Tyrkiet bedre på de områder, hvor der for
længst burde være gennemført reformer, der er nødvendige for, at der kan ske troværdige fremskridt hen
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imod EU-tiltrædelse," siger Bettina Jakobsen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er
ansvarligt for beretningen.
Revisorerne konstaterede, at Kommissionen havde besluttet at støtte sektorreformer frem for
enkeltstående projekter. Men sektorvurderingerne var ikke altid omfattende, navnlig på områderne
donorkoordinering, budgetanalyse og resultatvurdering.
Revisorerne mener, at det kan være med til at fremme reformer, at der knyttes betingelser til
finansieringen. Men trods de fortsat utilfredsstilende fremskridt konstaterede revisorerne, at
Kommissionen havde gjort meget lidt brug af betingelser til at støtte reformer i de prioriterede sektorer.
Specielt anvendte Kommissionen sjælden vilkår såsom muligheden af igen at centralisere
projektforvaltningen eller korrigerende foranstaltninger, hvis projektbetingelserne ikke blev opfyldt. Hertil
kommer, at muligheden af at suspendere finansieringen, hvis principperne om demokrati og retsstat ikke
blev overholdt, ikke var afspejlet udtrykkeligt i forordningerne.
De reviderede projekter leverede generelt de tilsigtede output, der bidrog til at tilpasse Tyrkiet til EUretten og styrke landets administrative kapacitet, selv om de ofte var forsinkede. Men ifølge revisorerne er
disse positive resultaters bæredygtighed i fare, især på grund af mangel på politisk vilje, en situation, der
forværres af de storstilede afskedigelser og suspensioner af embedsmænd samt restriktioner over for
civilsamfundet.
En anden kilde til bekymring er, at finansieringsprogrammet var væsentlig forsinket på grund af
omfattende forsinkelser i programmeringen og gennemførelsen. Det førte til reduktioner af både den
finansiering og den tid, de tyrkiske myndigheder rådede over til at gennemføre efterfølgende projekter, og
vil bidrage yderligere til at forsinke udbuds- og kontraktindgåelsesfasen. Årsagerne til forsinkelserne var
velkendte: nogle ministeriers svage administrative kapacitet til at udarbejde projektforslag, overgangen til
sektortilgangen og stor personaleudskiftning i kontraktenheden, der forvalter de fleste af de EU-midler, der
bruges i Tyrkiet.
Revisorerne fremsætter en række anbefalinger med henblik på at forbedre udformningen og
gennemførelsen af førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet. Herudover vil resultaterne af revisionen tjene som
input til Kommissionens midtvejsgennemgang af finansieringen samt til udformningen af fremtidige
programmer vedrørende bistand til EU-udvidelseslandene.
Særberetning nr. 7/2018 "EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet: hidtil kun begrænsede resultater"
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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