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REVIZIJSKA EKIPA

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče
izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za
smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni
interes.
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat III – zunanji ukrepi, varnost in pravica – , ki mu
predseduje član Evropskega računskega sodišča Karel Pinxten. Revizijo je vodila članica Evropskega
računskega sodišča Bettina Jakobsen, pri njej pa so sodelovali vodja njenega kabineta Katja Mattfolk,
ataše v njenem kabinetu Kim Storup, vodilni upravni uslužbenec Alejandro Ballester Gallardo, vodja
naloge Dennis Wernerus ter revizorji Nicola Berloco, Cyril Messein in Alexandre Tan. Jezikovno pomoč
je zagotovila Fiona Urquhart.

Od leve proti desni: Dennis Wernerus, Cyril Messein, Bettina Jakobsen, Kim Storup, Katja Mattfolk.
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POVZETEK
I.

Načrtovana finančna pomoč EU za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

v obdobju od leta 2007 do leta 2020 znaša več kot 9 milijard EUR. Cilj Sodišča je bil oceniti
zasnovo in uspešnost instrumenta za predpristopno pomoč za Turčijo, katerega namen je
uskladiti pravni red države kandidatke s pravnim redom EU in okrepiti njene upravne
zmogljivosti. Sodišče je preučilo instrumenta IPA I (programsko obdobje 2007–2013) in IPA II
(programsko obdobje 2014–2020), pri tem pa se je osredotočilo na prednostne sektorje:
pravna država, upravljanje in kadrovski viri (tj. izobraževanje, zaposlovanje in socialne
politike), ki jim je bil dodeljen proračun v višini 3,8 milijarde EUR. Zaradi zamud pri izvajanju
instrumenta IPA II je Sodišče lahko preučilo samo izvajanje instrumenta IPA I, in sicer je
preučilo 15 projektov v okviru instrumenta IPA I, katerih skupna vrednost je znašala
112 milijonov EUR od skupaj 1,5 milijarde EUR, za katere so bile podpisane pogodbe v okviru
instrumenta IPA I za te sektorje.
II.

Sodišče je prišlo do zaključka, da je Komisija dobro zasnovala cilje instrumenta IPA,

predvsem zato, ker je pravilno ugotovila, katere zahteve so potrebne za napredek pri
pristopanju k EU, in opravila prepričljive ocene za sektorski pristop. V praksi pa porabljena
sredstva instrumenta IPA niso dovolj obravnavala nekaterih temeljnih potreb v sektorjih
pravna država in upravljanje, v katerih so bile nekatere pomembne reforme že dolgo nujne.
Na področjih, na katerih je več politične volje, kot so na primer carina, zaposlovanje in
obdavčevanje, so projekti instrumenta IPA I prispevali k uskladitvi pravnega reda Turčije s
pravnim redom EU in krepitvi njenih upravnih zmogljivosti. Toda trajnostnost teh rezultatov
je ogrožena zaradi težav pri porabi razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta IPA in
nazadovanja na področju reform. Sodišče zato meni, da je bila uspešnost instrumenta IPA le
omejena.
III.

Kar zadeva zasnovo instrumenta IPA, je Sodišče ugotovilo, da je Komisija pravilno

določila cilje tega instrumenta, ker so bili specifični in skladni s pravnim okvirom. Natančneje,
cilji instrumenta IPA za sektorje pravna država, upravljanje in kadrovski viri so bili relevantni
in so temeljili na potrebah, ki jih je Turčija ugotovila v zvezi z uskladitvijo svojega pravnega
reda s pravnim redom EU in krepitvijo svojih upravnih zmogljivosti.
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IV.

Toda sredstva, porabljena v okviru ciljev instrumenta IPA I, dejansko skoraj niso

obravnavala nekaterih temeljnih potreb: neodvisnost in nepristranskost sodstva, boj proti
korupciji in organiziranemu kriminalu na visoki ravni, svoboda tiska, preprečevanje navzkrižja
interesov, krepitev zunanje revizije in civilne družbe. V skladu z ugotovitvami lastne analize
Komisije napredek na teh področjih že več let ni bil zadovoljiv, saj ni politične volje turških
organov.
V.

Komisija se je odločila, da bo instrument IPA II izvajala s sektorskim pristopom, pri

čemer bi instrument IPA podpiral reforme, ki zajemajo cel sektor in ne samo posameznih
projektov. Pred uporabo tega novega pristopa je Komisija ocenila pripravljenost sektorjev na
črpanje sredstev instrumenta IPA II. Te ocene sektorjev so zagotovile relevantno in
prepričljivo analizo za ugotavljanje tega, v katerih sektorjih bi bilo mogoče instrument IPA II
izvajati s sektorskim pristopom. Toda te ocene niso bile vedno izčrpne, zlasti v primeru treh
od petih uporabljenih ocenjevalnih meril: usklajevanje donatorjev v Turčiji, sektorska
proračunska analiza in okvir Turčije za ocenjevanje smotrnosti.
VI.

Poleg financiranja EU lahko pogoji instrumenta IPA pripomorejo k pospeševanju

procesa reform. Čeprav Komisija v svojih poročilih o Turčiji stalno poudarja nezadovoljiv
napredek, je le malo izkoristila pogoje instrumenta IPA za podporo reform v prednostnih
sektorjih, v katerih je bil napredek nezadovoljiv. Zlasti je redko uporabila pogoje, kot so
možnost ponovne centralizacije vodenja projektov instrumenta IPA ali popravljalni ukrepi, če
projekt ni izpolnil pogojev. Poleg tega možnost začasne ustavitve financiranja iz instrumenta
IPA I, če načeli demokracije in pravne države nista upoštevani, ni bila izrecno navedena u
uredbah o instrumentu IPA II.
VII.

Kar zadeva izvajanje instrumenta IPA, so revidirani projekti na splošno prinesli

načrtovane izložke, ki so prispevali k uskladitvi pravnega reda Turčije s pravnim redom EU in
krepitvi upravnih zmogljivosti, čeprav pogosto z zamudo. Sodišče je ugotovilo, da je
trajnostnost teh pozitivnih rezultatov ogrožena predvsem zaradi pomanjkanja politične volje,
stanje pa dodatno poslabšujejo množična odpuščanja, suspendiranja javnih uslužbencev in
omejevanje delovanja civilne družbe.

7

VIII. Pri spremljanju smotrnosti projektov so bile pomanjkljivosti, kot npr. nevključenost
projektov v okvir Komisije za v rezultate usmerjeno spremljanje, kazalniki, ki niso bili vedno
relevantni ali zanesljivi ali pa niso imeli ustreznega izhodišča.
IX.

Zaskrbljujoče je bilo tudi to, da je imel instrument IPA zaradi zaostankov pri

programskem načrtovanju in izvajanju veliko zamudo. To je privedlo do zmanjšanja
financiranja in skrajšanja časa, ki je bil turškim organom na voljo za izvrševanje sledečega
proračuna in izvedbo projektov instrumenta IPA II, poleg tega pa bodo dodatno prispevale k
zamudam pri razpisih za projekte in sklepanju pogodb. Razlogi za te zamude so znani: slabe
upravne zmogljivosti za pripravo predlogov projektov na nekaterih ministrstvih, prehod na
sektorski pristop in prekomerno menjavanje uslužbencev v centralni finančni in pogodbeni
enoti, ki upravlja večino sredstev instrumenta IPA, ki se porabijo v Turčiji.
X.

V poročilu je pet merljivih priporočil za izboljšanje zasnove in izvajanja predpristopne

pomoči za Turčijo. Poleg tega se bodo revizijski rezultati upoštevali pri vmesnem pregledu
instrumenta IPA II, ki ga bo izvedla Komisija, in pri zasnovi prihodnjih programov
predpristopne pomoči v korist držav kandidatk za vstop v EU.
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UVOD
Republika Turčija, ki leži med Evropo in Bližnjim vzhodom (slika 1), ima tradicionalno
vodilno vlogo v mednarodnih odnosih. Je eden od ključnih partnerjev EU na področju
obrambe, zunanje politike in trgovine. V kontekstu begunske krize se je pomembnost Turčije
za EU in obratno še povečala (npr. dialog o liberalizaciji vizumskega režima, tri milijarde EUR
vreden instrument za begunce v Turčiji).
Slika 1 – Zemljevid Turčije, na katerem so prikazana štiri mesta, v katerih so potekali
revizijski obiski

Prikazanih mej in imen ter poimenovanj, ki se uporabljajo na tem zemljevidu, Evropska unija ni
uradno potrdila ali sprejela.
Vir: Eurostat.

Turčija z več kot 80 milijoni prebivalcev ima eno od največjih muslimanskih populacij
na svetu, veliko kurdsko in romsko skupnost ter številne verske manjšine (krščansko,
židovsko).
Turčija se je od 50-ih let prejšnjega stoletja počasi, vendar stalno približevala EU.
Priznava pristojnost Evropskega sodišča za človekove pravice, od leta 1999 pa je država
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kandidatka za članstvo v EU. 1 Od splošnih volitev leta 2002 vlado vodi konzervativna stranka
Pravičnost in razvoj ali „AKP” 2 pod vodstvom predsednika vlade, od leta 2014 pa predsednika
republike Recepa Tayyipa Erdoğana.
Proces pogajanj o pristopu k EU je bil počasen in do leta 2017 so se začela pogajanja le
o 16 od 35 poglavij (zaprto pa je bilo le eno poglavje). V Prilogi II je prikazano stanje
pristopnega procesa Turčije po poglavjih.
Ta pristopni proces spremlja predpristopna pomoč EU, in sicer instrument za
predpristopno pomoč (IPA), katerega cilj je podpora državam kandidatkam pri postopnem
usklajevanju njihovega pravnega reda s standardi in politikami EU (znanimi kot pravni red
EU) zaradi prihodnjega članstva v EU (glej okvir 1).
Okvir 1 – Pridružitev EU
V institucijah EU se obstoječa načela, politike, zakoni, prakse, obveznosti in cilji pogosto imenujejo
pravni red EU. Pravni red EU, ki je v središču pristopnih pogajanj, je sestavljen iz 35 različnih
pristopnih poglavij, o katerih se pogajata EU in vsaka država kandidatka, vključno s Turčijo. Na
primer, poglavje št. 23 vključuje pravosodje in temeljne pravice, poglavje št. 32 pa finančni nadzor in
revizijo. Poleg tega pravni red EU vključuje københavnska merila, ki zajemajo stabilnost institucij, ki
zagotavljajo demokracijo, pravno državo in človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin (glej
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en).

V okviru predpristopne pomoči, ki se izvaja v sodelovanju s turškimi organi, Evropska
komisija financira projekte na različnih področjih, kot so pravna država, upravljanje,
kmetijstvo, infrastruktura (npr. okolje, promet) in razvoj kadrovskih virov z izobraževanjem,
zaposlovanjem in socialnimi politikami. Turčija, za katero se načrtujejo dodelitve za
instrument IPA I (2007–2013) v višini 4,58 milijarde EUR, za instrument IPA II (2014–2020) pa

1

V Prilogi I so navedeni ključni dogodki v odnosih med EU in Turčijo.

2

V turščini: Adalet ve Kalkınma Partisi.
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4,49 milijarde EUR (glej Prilogo III), je največja upravičenka pomoči EU v izven EU. Komisija
upravlja instrument IPA s pomočjo držav članic EU, ki so članice Odbora IPA II 3.
Medtem ko ima Komisija splošno odgovornost za upravljanje instrumenta IPA, je
turškim organom zaupala odgovornost za upravljanje večjega dela instrumenta IPA v okviru
načina proračunskega upravljanja EU, ki se imenuje posredno upravljanje. S tem načinom
proračunskega upravljanja je Komisija na svojo odgovornost in v skladu z načelom dobrega
finančnega poslovodenja proračunsko upravljanje prenesla na turške organe. 4 Ta
decentraliziran pristop k upravljanju instrumenta IPA je podoben deljenemu upravljanju
večine skladov EU, kot sta Evropski sklad za regionalni razvoj ali Evropski socialni sklad, ki ju
skupaj upravljajo Komisija in države članice EU.
Turški organi morajo pri tem pristopu načrtovati, izvrševati, spremljati in revidirati
sredstva instrumenta IPA v skladu s kombinacijo pravil EU in nacionalnih pravil. Medtem ko
je nacionalni koordinator IPA odgovoren za usklajevanje med različnimi turškimi deležniki,
87,2 % sredstev instrumenta IPA I in 84,2 % sredstev instrumenta IPA II 5 upravlja Centralna
finančna in pogodbena enota v okviru državne blagajne pod nadzorom nacionalnega
odredbodajalca.
Komisija je instrument IPA I izvajala z uporabo tradicionalnega projektnega pristopa,
pri čemer je odločitve o financiranju sprejemala za posamezne projekte. Sektorski pristop je
strateška izbira Komisije za izvajanje instrumenta IPA II. Pri tem pristopu odločitve o

3

Odbor IPA II, ki mu predseduje Komisija, je bil ustanovljen na podlagi člena 13 Uredbe (EU)
št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta
za predpristopno pomoč (IPA II). Prevzel je pristojnosti Odbora IPA I („Odbor IPA”), ki je bil
ustanovljen na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EU) No 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o
vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

4

Pri posrednem upravljanju Komisija naloge izvrševanja proračuna prenese na druge subjekte
(npr. upravičenec instrumenta IPA II ali subjekt, ki ga ta določi, mednarodne organizacije). Glej
člen 188 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 298,
26.10.2012, str. 1) (finančna uredba). Pri instrumentu IPA I se je način upravljanja proračuna,
prenesen na turške organe, imenoval decentraliziran sistem izvajanja. Za grafični pregled
posrednega upravljanja glej Prilogo VI.

5

Odstotki temeljijo na podatkih Komisije (iz leta 2017).
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financiranju temeljijo na ciljih nacionalne sektorske politike. Cilj je dopolnjevati prizadevanja
vlade v nekem sektorju, s čimer bi se povečali sinergije ter nacionalni občutek lastništva nad
javno politiko in odločitvami o dodelitvi sredstev v zadevnem sektorju. Sredstva instrumenta
IPA bi bila tako osredotočena na doseganje ciljev nacionalne sektorske politike in rezultatov,
ki so relevantni za pristop. 6 Sektorski pristop se uporablja za posamezne sektorje, potem ko
Komisija izvede oceno.
Od leta 2013 so reforme v Turčiji nazadovale. Zlasti od poskusa vojaškega udara
julija 2016 je to, da je Turčija uporabljala izredno stanje, množična suspendiranja,
odpuščanja in pridržanja, slabšalo njen položaj v odnosu do EU. Ti represivni ukrepi po
vojaškem udaru, ki jih je turška vlada zagovarjala kot protiteroristične ukrepe, so vplivali na
vse dele turške družbe: sodstvo, policijo, žandarmerijo, vojsko, javne uslužbence, akademike,
učitelje, odvetnike, medije in poslovno skupnost. 7
Že sam obseg teh ukrepov je vplival na upravne zmogljivosti Turčije, poleg tega pa je
zapletel usklajevanje s pravnim redom EU in pri njem povzročil zamude. V okviru 2 so trije
primeri takih ukrepov v treh sektorjih, zajetih v to revizijo. Evropski parlament je
novembra 2016, v času, ko so se politični odnosi med EU in Turčijo slabšali, pozval Komisijo
in države članice, naj začasno odložijo pristopna pogajanja s Turčijo. 8
Okvir 2 – Primeri ukrepov po vojaškem udaru v Turčiji
Sodišča in državno tožilstvo
Od poskusa vojaškega udara julija 2016 je bilo več kot 4 000 sodnikov in tožilcev, kar je približno
tretjina vseh sodnikov in tožilcev v Turčiji takrat, odpuščenih ali suspendiranih. Približno 2 400 so jih
zaprli, kar je vplivalo na vse ravni sodstva, od sodišč prve stopnje do ustavnega sodišča. O tem

6

Ocena sektorskega pristopa v okviru pomoči instrumenta IPA II, načrt, Generalni direktorat za
sosedstvo in širitvena pogajanja, november 2016, in Načrtovanje sektorskih strategij, končno
poročilo, 28. februar 2014.

7

Glej letno poročilo Komisije o Turčiji za leto 2016, str. 9.

8

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo,
točka 1.
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množičnem odpuščanju in kasnejšem množičnem zaposlovanju novih sodnikov se je poročalo kot o
resnem izzivu za učinkovitost in neodvisnost sodstva. 9
Javna uprava: turška vrhovna revizijska institucija
Poleg funkcije zunanjega revidiranja ima turško računsko sodišče tudi sodna pooblastila, zato je
ključna javna institucija v kontekstu poglavij 23 in 32. Decembra 2016 se je njegovo število revizijskih
uslužbencev zmanjšalo za 17 %, kar je 166 uslužbencev, vključno s 96 revizorji, ki so bili pridržani. V
prvi polovici leta 2017 je bilo suspendiranih ali pridržanih še 41 revizorjev. 10
Šole in univerze
Do aprila 2017 je bilo v Turčiji po ocenah odpuščenih ali suspendiranih 40 000 učiteljev. To je
zadevalo vse ravni izobraževalnega sistema, od šol in mladinskih organizacij do visokošolskih ustanov.
To množično odpuščanje in suspendiranje je privedlo do zaprtja mnogih institucij, kar bo imelo trajen
negativen učinek na izobraževanje, zaposlovanje in socialne politike v Turčiji. 11

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP
Cilj Sodišča je bil oceniti zasnovo in uspešnost izvajanja instrumenta IPA v Turčiji,
katerega namen je bil uskladiti pravni red države kandidatke s pravnim redom EU in okrepiti
njene upravne zmogljivosti. Revizija je bila osredotočena na naslednje vprašanje: „Ali je bila
predpristopna pomoč EU Turčiji dobro zasnovana in uspešna?“ To vprašanje je bilo
razdeljeno na dve glavni vprašanji:

9

Poročilo Komisije o Turčiji za leto 2016, str. 18 in 19, ter Turkey says purge of judiciary over after
sacking 4 000 (Turčija po odpustitvi 4 000 sodnikov in tožilcev pravi, da je čistke v sodstvu
konec) z dne 26. maja 2017 (glej https://www.ft.com).

10

Analiza števila uslužbencev na turškem računskem sodišču med decembrom 2015 in
decembrom 2016, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče; poročila turškega računskega
sodišča o odgovornosti so v turščini na voljo na www.sayistay.gov.tr. Za medijska poročila glej
članek (v turščini) z dne 11. avgusta 2016 na https://www.haberler.com/sayistay-da-fetooperasyonu-8692128-haberi/ in Detention warrants issued for 41 Court of Accounts employees
over Gülen links (Zaradi povezav z gibanjem Gülen izdani nalogi za pridržanje 41 uslužbencev
računskega sodišča) z dne 4. aprila 2017 (https://stockholmcf.org).

11

Poročilo Komisije o Turčiji za leto 2016, str. 86, in Turkey in turmoil and chaos since purge aimed
at dissenters (Nemiri in kaos v Turčiji po čistki med drugače mislečimi) z dne 12. aprila 2017 (glej
https://www.nytimes.com/2017/04/12/world/europe/turkey-erdogan-purge.html?_r=1).

13

(a) Ali je Komisija dobro zasnovala instrument IPA v Turčiji?
(b) Ali je bil instrument IPA uspešen pri podpiranju svojih prednostnih sektorjev v
Turčiji?
Zadnje poročilo Evropskega računskega sodišča o predpristopni pomoči Turčiji je bilo
objavljeno leta 2009. 12 Od takrat se je instrument IPA uporabljal v dveh zaporednih
programskih obdobjih, odnosi med EU in Turčijo pa so se bistveno spremenili. To poročilo bi
morala Komisija upoštevati pri vmesnem pregledu instrumenta IPA II ter pri strategiji EU za
dodeljevanje predpristopne pomoči Turčiji v okviru instrumenta IPA II (2014–2020) in
prihodnje programsko obdobje.
Sodišče se je osredotočilo na tri prednostne sektorje, ki jih je opredelil Svet in ki veljajo
za programski obdobji instrumenta IPA I (2007–2013) in instrumenta IPA II (2014–2020), kar
pomeni skupno dodelitev sredstev v višini 3,8 milijarde EUR: 13
(a) pravna država, vključno s temeljnimi pravicami, notranjimi zadevami in pravosodjem, s
skupnimi dodelitvami v višini 1,2 milijarde EUR;
(b) upravljanje, vključno s podporo civilni družbi, reformo javne uprave in upravljanja javnih
financ, s skupnimi dodelitvami v višini 1,6 milijarde EUR ter
(c) kadrovski viri, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem in socialnim vključevanjem, s
skupnimi dodelitvami v višini 1 milijarde EUR.

12

Sodišče je v svojem Posebnem poročilu št. 16/2009 – Kako Evropska komisija upravlja
predpristopno pomoč za Turčijo – obravnavalo shemo predpristopne pomoči za Turčijo
(predhodnica instrumenta IPA) in revidiralo vzorec projektov iz nacionalnih programov v
obdobju 2002–2004.

13

Priloga k Sklepu Sveta z dne 18. februarja 2008 o načelih, prioritetah in pogojih iz Partnerstva za
pristop z Republiko Turčijo zajema naslednje kratkoročne prioritete, pri čemer so upravne
zmogljivosti medsektorski cilj: demokracija in pravna država, človekove pravice in varstvo
manjšin ter poglavja 5 – javna naročila, 16 – obdavčevanje, 19 – socialna politika in
zaposlovanje, 23 – sodstvo in temeljne pravice, 24 – pravica, svoboda in varnost, 29 – carinska
unija ter 32 – finančni nadzor.
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V okviru instrumenta IPA I so sredstva EU, za katera so bile sklenjene pogodbe v teh
sektorjih, znašala 1,5 milijarde EUR. Od teh je Sodišče preučilo 15 projektov v skupni
vrednosti 112 milijonov EUR (7,5 %) 14, kar je bil vzorec Sodišča. Te projekte je izbralo, da bi
imelo uravnoteženo zastopanost različnih področij politike in geografskih regij, ki so prejele
predpristopno pomoč v sektorjih pravna država, upravljanje in kadrovski viri. Sodišče je
pregledalo izvajanje projektov ter vrste izvajalskih partnerjev (turške organizacije ali
organizacije ZN).
Pomemben del revizijskega dela je bilo ocenjevanje doseženih rezultatov programov in
projektov EU. 15 Sodišče je dokaze zbiralo s pregledi dokumentacije in razgovori s
predstavniki različnih oddelkov Komisije, delegacije EU v Ankari, turških organov,
mednarodnih organizacij in organizacij civilne družbe.16 Revizija je vključevala dvotedenski
revizijski obisk v Turčiji marca 2017. Podpora, zagotovljena v okviru instrumenta za begunce
v Turčiji, ni bila revidirana. 17
Vsaka omemba instrumenta IPA v tem poročilu pomeni instrumenta IPA I in IPA II,
razen če je navedeno drugače. Zaradi številnih zamud pri načrtovanju in izvajanju Sodišče ni
moglo oceniti projektov instrumenta IPA II v sektorjih, izbranih za to revizijo, ki pomenijo
2 milijardi EUR dodeljenih sredstev instrumenta IPA II.

14

V Prilogi III so navedene dodelitve za instrumenta IPA I in IPA II. V Prilogi IV je seznam vseh
revidiranih projektov.

15

Kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za
financiranje zunanjega delovanja, uvodna izjava 12 v preambuli in člen 12 (UL L 77, 15.3.2014,
str. 95).

16

V Prilogi V je seznam vseh javnih subjektov, s predstavniki katerih so bili v Turčiji opravljeni
razgovori. Poleg tega je Sodišče v Turčiji organiziralo tri sestanke fokusnih skupin s predstavniki
več kot desetih različnih organizacij civilne družbe.

17

Ta instrument bo Evropsko računsko sodišče obravnavalo v okviru ene od svojih revizij
smotrnosti v letu 2018.
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OPAŽANJA
Komisija je cilje instrumenta IPA dobro zasnovala, vendar je imela težave pri podpiranju
reform, ki zajemajo cel sektor, polega tega pa je malo uporabljala pogoje tega
instrumenta
V tem oddelku je Sodišče ocenilo, ali je Komisija dobro zasnovala instrument IPA v
Turčiji, da bi z njim zagotovila podporo za reforme, potrebne za napredek pri približevanju
pristopu k EU. Sodišče je ocenilo zlasti to, ali je Komisija:
(a) uskladila svoje strateške cilje za Turčijo z regulativnimi cilji instrumenta IPA in
obravnavala potrebe Turčije v revidiranih sektorjih;
(b) ustrezno uporabljala sektorski pristop za usmerjanje financiranja v okviru instrumenta
IPA II na podlagi relevantnih, zanesljivih in celovitih ocen sektorjev v okviru instrumenta
IPA ter
(c) določila in uporabljala relevantne pogoje, da bi spodbujala potrebne reforme v Turčiji.
Komisija je cilje instrumenta IPA ustrezno določila, vendar v praksi nekatere temeljne
potrebe sektorjev pravna država in upravljanje niso bile dovolj obravnavane
Komisija je v svojih strateških dokumentih določila specifične programske cilje
instrumenta IPA, ki vključujejo krepitev zmožnosti Turčije za izpolnjevanje obveznosti za
članstvo v EU ter podporo političnim reformam, pa tudi ekonomskemu, socialnemu in
teritorialnemu razvoju.18 Ti strateški cilji instrumenta IPA so podrobneje opredeljeni v
sporazumih o financiranju, ki jih je Komisija sklenila s turškimi organi. Vsi ti cilji so bili skladni
s pravno podlago instrumenta IPA, v kateri so določeni pravni cilji instrumenta IPA v zvezi z
uskladitvijo pravnega reda države kandidatke s pravnim redom EU, vključno s
københavnskimi merili, in krepitvijo upravnih zmogljivosti. 19

18

Za instrument IPA I dokument večletnega načrtovanja (2011–2013) in za instrument IPA II
okvirni strateški dokument za Turčijo (2014–2020).

19

Glej Uredbo Sveta (EC) No 1085/2006 (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), člena 1 in 2 (UL L 210, 31.7.2006, str. 82); Prilogo k
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Cilji instrumenta IPA za tri prednostne sektorje, in sicer pravna država, upravljanje in
kadrovski viri, so bili relevantni, saj so temeljili na potrebah, ki jih je Turčija jasno opredelila v
svojih nacionalnih načrtih za usklajevanje svojega pravnega reda s pravnim redom EU,
večletnih razvojnih načrtih in več kot 40 nacionalnih strategijah za krepitev upravnih
zmogljivosti, razvitih od leta 2007.
Sodišče je preučilo porabo sredstev iz instrumenta IPA I v treh izbranih prednostnih
sektorjih in ugotovilo, da v praksi nekatere temeljne reforme v sektorjih pravna država in
upravljanje, ki so potrebne za pristop Turčije k EU 20, niso bile dovolj obravnavane – v
glavnem zaradi pomanjkanja politične volje turških organov.
V sektorju pravna država temeljne potrebe niso bile dovolj obravnavane
Podpora instrumenta IPA za sektor pravna država je bila zasnovana za približevanje
različnih občutljivih državnih organov, kot so ministrstva, agencije, policija in sodstvo,
pravnemu redi EU, zlasti s svetovanjem in usposabljanjem na področjih, opredeljenih v
turških nacionalnih načrtih za uskladitev lastnega pravnega reda s pravnim redom EU,
večletnih razvojnih načrtih in nacionalnih strategijah.
Toda le 4,4 % celotnih zneskov iz instrumenta IPA I, za katere so bile sklenjene
pogodbe za sektor pravna država, je obravnavalo naslednja področja, na katerih je napredek
po navedbah Komisije v njenih letnih poročilih o Turčiji 21 od leta 2014 nezadovoljiv:
(a) neodvisnost in nepristranskost sodstva 22 (pogodbe sklenjene za 7,6 milijona EUR);

Sklepu Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz
Partnerstva za pristop z Republiko Turčijo (UL L 51, 26.2.2008, str. 4); Uredbo (EU) št. 231/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za
predpristopno pomoč (IPA II), člena 1 in 2 (UL L 77, 15.3.2014, str. 11).
20

Glej okvir 1 in COM(2012) 600 final z dne 10. oktobra 2012 Strategija širitve in glavni izzivi v
obdobju 2012–2013, str. 2–4.

21

Ta poročila so na voljo na: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/countries/package_en

22

Neodvisnost in nepristranskost sodstva je del poglavja št. 23 – pravosodje in temeljne pravice. V
zvezi s tem je Komisija v svojem poročilu o Turčiji za leto 2014 navedla (str. 63), da zakonodaja,
sprejeta na področju pravosodja, povzroča resne pomisleke v zvezi z neodvisnostjo in
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(b) boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu 23 (9,5 milijona EUR) ter
(c) svoboda tiska 24 (2,7 milijona EUR; glej okvir 3).
Okvir 3 – Financiranje iz instrumenta IPA v podporo svobodi tiska (2007–2016)
Do konca leta 2016 sta bila v Turčiji izvedena samo dva projekta na področju svobode tiska s
pogodbami za financiranje iz instrumenta IPA I v vrednosti 2,7 milijona EUR. V okviru instrumenta IPA
II pa ni bil izveden še noben projekt na področju svobode tiska. Poleg tega je Turčija pri instrumentu
IPA II zavrnila sestavljeni kazalnik Komisije za svobodo tiska in ga označila za nerazumnega. V tem
kazalniku so združeni kazalniki za svobodo tiska nevladnih organizacij Freedom House in Novinarji
brez meja, s katerimi se meri letni napredek in določi razvrstitev držav. V zadnjih letih, zlasti pa po
poskusu vojaškega udara julija 2016 je Komisija sistematično poročala o resnih napadih na svobodo
tiska v Turčiji, o čemer so poročali tudi Amnesty International, Freedom House in Novinarji brez meja.

Dodaten znak, da Komisija in turški organi niso namenili dovolj pozornosti tem
področjem, je, da ni kazalnikov za merjenje napredka pri preprečevanju navzkrižja
interesov 25 in boju proti korupciji na visoki ravni 26.

nepristranskostjo sodstva, delitvijo oblasti in pravno državo ter da je treba dodatno okrepiti
institucionalni okvir za človekove pravice in evidentirati njegove rezultate.
23

V zvezi z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu, kar je tudi povezano s poglavjem
št. 23, je Komisija v svojem poročilu o Turčiji za leto 2014 (str. 14) navedla, da sta za doseganje
rezultatov na terenu potrebni večja politična volja in vključenost civilne družbe, tako da se
vzpostavijo evidence preiskav, obtožnic in obsodb.

24

Svoboda tiska je človekova pravica, vključena v københavnska merila (glej okvir 1). Komisija je
leta 2015 v zvezi s svobodo izražanja, medijev in interneta v svojem poročilu o Turčiji (str. 22)
navedla, da je po več letih napredka v zadnjih dveh letih prišlo do resnega nazadovanja.

25

Glej poročilo skupine GRECO o Turčiji iz oktobra 2015, v katerem so obravnavani etična načela
sodnikov, pravila ravnanja in navzkrižje interesov (glej odstavke 125 in 160 do 163).

26

Glej poročilo organizacije Transparency International za leto 2016 o Zahodnem Balkanu in
Turčiji, v katerem je v zvezi s Turčijo navedeno, da ima zelo slabe rezultate pri pregonu
korupcije, zlasti med visokimi javnimi uslužbenci.
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V sektorju upravljanje niso bile dovolj obravnavane temeljne potrebe
V sektorju upravljanje je Komisija podpirala zelo specifične potrebe v zvezi z reformo
javne uprave in v nekaj delih proračunskega ciklusa, kot so pobiranje davkov, notranja
revizija in statistika, predvsem v obliki svetovanja in usposabljanja.
Toda kljub povečanju pomembnosti zunanje revizije in organizacij civilne družbe v
pristopnem procesu in njihove vloge v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu
instrument IPA ni obravnaval okrepitve zunanje revizije, poleg tega pa je premalo obravnaval
zmožnost Turčije za sodelovanje s civilno družbo. 27 Kljub velikim potrebam turških
organizacij civilne družbe, ki se jih je Komisija zavedala, je ostal dodeljeni znesek podpore
zaradi omejene absorpcijske zmogljivosti turških organov majhen (glej okvir 4).
Okvir 4 – Financiranje iz instrumenta IPA v podporo turški civilni družbi (2007–2016)
Nobena nacionalna strategija ni obravnavala potreb civilne družbe v Turčiji, kjer se organizacije
civilne družbe srečujejo z resnim kratenjem svobode zbiranja in svobode govora, njihove zmogljivosti
pa spodkopavajo nesorazmerne birokratske omejitve njihove svobode zbiranja in izražanja ter
zbiranja sredstev. 28 Nekatere organizacije civilne družbe so navedle, da ne morejo več vplivati na
odločitve, saj naj bi se turški javni uslužbenci bali sodelovanja z njimi, nacionalna sredstva pa naj bi
bila usmerjena v organizacije, ki podpirajo vlado.
Med letoma 2015 in 2016 se je število članov turških združenj, ki zagovarjajo pravice, vključno s
temeljnimi pravicami, zmanjšalo z 200 096 na 50 598 (– 75 %) 29. Iz instrumenta IPA I so se financirali
27

Zunanja revizija je del poglavja št. 32 – finančni nadzor. Kar zadeva organizacije civilne družbe,
dejavna civilna družba kaže dejanski pluralizem, kar pomeni spoštovanje temeljnih pravic in
svoboščin, pravno državo in možnost za socialne in politične spremembe. Dejavnosti civilne
družbe lahko spodbujajo in širijo možnosti za dialog in sodelovanje o vprašanjih javnega
interesa, vključno s procesom pristopa k EU. Turčija potrebuje bolj vključujoč pristop k
oblikovanju politik in sprejemanju odločitev v javnem interesu (Okvirni strateški dokument za
Turčijo (2014–2020), str. 11 in 12).

28

Thematic Evaluation of EU’s Support to civil society in the Western Balkans and Turkey
(Tematsko ovrednotenje podpore EU za civilno družbo na Zahodnem Balkanu in v Turčiji), IBF
Consulting, april 2012; Civil Society Needs Assessment Report (Poročilo o oceni potreb civilne
družbe), TACSO, februar 2014; poročili Komisije o Turčiji za leti 2015 in 2016 (2.4); prispevek
TÜSEV k poročilu Civicus za leto 2015 State of Civil Society Report, str. 96–98.

29

Analiza Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov, ki jih je dalo na voljo turško
ministrstvo za notranje zadeve, 24. marca 2017.
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projekti organizacij civilne družbe v skupni vrednosti 36 milijonov EUR (5,5 % celotnih zneskov iz
instrumenta IPA I, za katere so bile sklenjene pogodbe za sektor upravljanje), od teh pa so bili le redki
povezani z bojem proti korupciji in zaščito žrtev organiziranega kriminala.

Ocene Komisije za sektorski pristop so kljub nekaterim slabostim zagotovile relevantne
informacije za ugotavljanje tega, kje bi bilo mogoče izvajati sektorski pristop
Kljub temu, da pravna podlaga instrumenta IPA II sektorskega pristopa ne opredeljuje
izrecno (glej odstavek 9) in ta pristop ni pravno zavezujoč za upravičenca 30, ga je Komisija
vključila v svojo strategijo širitve 31. Pripravljenost države, da sprejme sektorski pristop, se
določi z ocenami sektorjev, ki jih Komisija izvede v sodelovanju s turškimi organi. Po
navedbah Komisije je sektorski pristop stalen proces, ki ga je treba izvajati v celotnem
programskem ciklusu.32 Ta ocena temelji na petih ključnih ocenjevalnih merilih:
(a) dobro opredeljenih nacionalnih sektorskih strategijah;
(b) institucionalnem okolju, vodenju in zmogljivosti za izvajanje sektorske strategije;
(c) usklajevanju donatorjev tudi na ravni sektorjev; 33
(d) izvajanju politike, ki temelji na sektorski proračunski analizi in realističnih dodeljenih
sredstvih za sektorje, ter
(e) okvirih za oceno smotrnosti za spremljanje smotrnosti.

30

Člen 4 Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o
vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč; Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2014
z dne 2. maja 2014 o posebnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 231/2014; okvirni sporazum z
dne 11. februarja 2015 o instrumentu IPA II med Republiko Turčijo in Evropsko komisijo.

31

COM(2013) 700 final z dne 16. oktobra 2013 z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi v
obdobju 2013–2014, str. 3, 7 in 16.

32

Načrtovanje sektorskih strategij, končno poročilo, 28. februar 2014, str. 3.

33

V skladu s Pariško deklaracijo o učinkovitosti pomoči iz leta 2005, ki jo je Turčija podpisala, bi
morala vsaka država upravičenka določiti realistične cilje za majhno število sektorjev in se
izogibati prekrivanju donatorske pomoči. Ta načela veljajo tudi za instrument IPA.

20

Za revidirane sektorje so ocene sektorjev Komisiji omogočile, da je leta 2016 ugotovila,
da sta samo sektor kadrovski viri in podsektor pravosodje in notranje zadeve v okviru
sektorja pravna država sposobna črpati sredstva instrumenta IPA II s sektorskim pristopom.34
Čeprav so sektorske ocene zagotovile relevantno in skladno analizo sektorjev na podlagi
petih ključnih meril, je Sodišče pri svojem pregledu ugotovilo naslednje slabosti:
(a) za sektor pravna država ocena Komisije o notranjih zadevah ni bila dovolj zanesljiva
glede vprašanja, ali je Turčija dejansko pripravljena za sektorski pristop, in
(b) ocene sektorjev, ki jih je izvedla Komisija, niso ustrezno vključevale učinka nekaterih
bistvenih slabosti v turški javni upravi (glej okvir 5) na tri od petih ključnih ocenjevalnih
meril (glej odstavek 27).
Okvir 5 – Slabosti v turški javni upravi (2014–2017), ki niso bile dovolj vključene v ocene sektorjev,
ki jih je izvedla Komisija
Ocenjevalno merilo 3: usklajevanje donatorjev
Ocene Komisije niso vključevale težav, s katerimi se je srečevalo ministrstvo za zadeve EU (MEUA), ki
je pristojno za usklajevanje donatorjev v okviru predpristopne pomoči. Njegova vloga jasno vključuje
zagotavljanje podpore pri usklajevanju turških pravil za javno naročanje s pravili EU 35, pa tudi
sofinanciranje pripravljalnih faz infrastrukturnih projektov, ki jih financira Evropska investicijska
banka 36. Kljub relevantnosti in pomembnosti instrumenta IPA podsekretariat državne blagajne, ki je
zadolžen za splošno usklajevanje donatorjev v Turčiji, ministrstva za zadeve EU ni vključil v svoje
sestanke z Banko.

34

Dokument strateškega načrtovanja za sektor civilna družba, str. 20. Dokument strateškega
načrtovanja za sektor pravosodje in temeljne pravice, str. 14. Dokument strateškega
načrtovanja za sektor temeljne pravice, str. 11. Dokument strateškega načrtovanja za sektor
notranje zadeve, str. 23. Standardni operativni postopek, str. 30.

35

Po navedbah Komisije v njenem letnem poročilu o Turčiji (2016, str. 20, 21 in 43 do 45) pri
uskladitvi Turčije s poglavjem št. 5 še vedno obstajajo pomembne vrzeli v uskladitvi turških
pravil za javno naročanje s pravili EU (npr. transparentnost razpisnih postopkov, veliko pravnih
izjem od pravnega reda EU).

36

Evropska investicijska banka je eden največjih ponudnikov posojil EU Turčiji. Njena posojila so
več kot trikrat večja od sredstev, ki se Turčiji zagotavljajo v okviru instrumenta IPA (glej
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/DevelopmentAtlas.do).

21
Poleg tega v času našega revizijskega obiska ministrstvo za zadeve EU ni imelo dostopa do osredje
podatkovne zbirke donatorjev, zaradi česar ni moglo usklajevati donatorjev na ravni sektorjev.
Ocenjevalno merilo 4: sektorska proračunska analiza
Izvajanje politike Turčije temelji na srednjeročnih načrtih odhodkov, ki jih pripravljata ministrstvo za
finance (za operativne odhodke) in ministrstvo za razvoj (za odhodke za naložbe). Toda v ocene
Komisije ni bilo vključeno to, da nobeno od teh ministrstev ni pripravilo dovolj podrobnih načrtov
odhodkov, da bi bilo mogoče oceniti, ali so ustrezne velikosti in vrste za to, da bi Turčija lahko izvajala
cilje sektorske politike. 37 Zato Komisija in drugi deležniki niso mogli imeti jasnega pregleda s
sektorskega vidika nad proračunskimi dodelitvami, ki jih je prejela Turčija. Turčija je sicer ocenila
stroške potrebnih upravnih zmogljivosti v obdobju instrumenta IPA I 38, od začetka izvajanja
instrumenta IPA II leta 2014 pa tega ni storila. Brez ocene stroškov potrebnih zmogljivosti in jasnih
načrtov odhodkov za sektorje je težko zagotoviti, da sektorji v okviru instrumenta IPA prejmejo
ustrezen delež omejenih razpoložljivih sredstev.

37

Glej zakon o javnofinančnem poslovodenju in nadzoru št. 5018, sprejet avgusta 2012 (uradni
prevod v angleščino), str. 6 in 11. Letni programi naložb v turščini (Yili Yatirim Programi) za
obdobje 2009–2017.

38

Za instrument IPA I glej nacionalni program za sprejetje pravnega reda EU (2008), za instrument
IPA II pa 10. nacionalni razvojni načrt (2014–2018), zaporedne nacionalne akcijske načrte za
pristop k EU (2014–2019) in predpristopni program ekonomskih reform (2017).
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Ocenjevalno merilo 5: okvir za oceno smotrnosti
Nacionalni koordinator IPA ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju dobrega finančnega poslovodenja
instrumenta IPA. Toda ocene Komisije niso odražale resnih slabosti nacionalnega koordinatorja IPA v
zvezi s spremljanjem smotrnosti. Revizorji Komisije so že leta 2015 ugotovili, da nacionalni
koordinator IPA nima mehanizmov ali postopkov za uporabo rezultatov spremljanja, in so ta proces
šteli zgolj za nekakšno formalnost. Poleg tega je Sodišče opazilo, da spremljanje projektov v okviru
instrumenta IPA v celoti temelji na obiskih za spremljanje, ki jih izvaja delegacija EU, in okviru
Komisije za v rezultate usmerjeno spremljanje. Medtem ko so bili obiski za spremljanje, ki sta jih je
izvedla turški revizijski organ za instrument IPA in urad nacionalnega odredbodajalca, osredotočeni
na zakonitost in pravilnost odhodkov, z okvirom za v rezultate usmerjeno spremljanje, ki ne bi
obstajal, če ne bi bilo financiranja in strokovnega znanja EU, pa se lahko vsako leto spremlja le del
projektov instrumenta IPA. Nacionalni koordinator IPA še nima zmogljivosti, da bi dopolnjeval okvir
za v rezultate usmerjeno spremljanje pri ocenjevanju smotrnosti projektov.

Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da pri ocenah sektorjev, ki jih je izvedla Komisija, še ni
bilo mogoče upoštevati učinka, ki so ga na turške upravne zmogljivosti imela množična
odpuščanja in suspendiranja po poskusu vojaškega udara julija 2016 (glej okvir 2).
Komisija je malo izkoristila pogoje instrumenta IPA za podporo procesa reform v
prednostnih sektorjih
Poleg financiranja, politike in političnega dialoga ima Komisija za podporo reform v
prednostnih sektorjih v Turčiji na voljo tudi pogoje. Pri tem gre za določitev in uporabo
pogojev pred sklenitvijo pogodb ali plačilom pomoči. V primeru instrumenta IPA se v
zaporednih širitvenih strategijah Komisije vedno omenja izpolnjevanje strogih pogojev, ne da
bi bil izraz specifično opredeljen. 39 V okviru pogojev instrumenta IPA je pogoje mogoče

39

V skladu s širitveno strategijo Komisije za leti 2011 in 2012 so zavezanost, izpolnjevanje pogojev
in verodostojnost bistvo pristopnega procesa in njegovega uspeha (str. 2), pogoji pa strogi in
zahtevni (str. 18 in 23). Izpolnjevanje strogih pogojev se omenja tudi v širitvenih strategijah
Komisije za leti 2012 in 2013 (str. 2, 3, 16 in 22), za leto 2014 (str. 2 in 19) ter za leto 2015
(str. 12).
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uporabljati na politični ravni, in sicer z merili za odprtje in zaprtje poglavij med pristopnimi
pogajanji, pa tudi na ravni projektov.
Sodišče je pregledalo pravni okvir instrumenta IPA, da bi ugotovilo, katere vrste
pogojev so na voljo. Preučilo je, koliko je Komisija te pogoje v Turčiji dejansko uporabila, da
bi podprla proces reform v prednostnih sektorjih pravna država, upravljanje in kadrovski viri.
Na politični ravni ima zakonodajalec EU kot proračunski organ pristojnost za
zmanjšanje pomoči v prihodnosti. Poleg tega v okviru instrumenta IPA I Svet lahko brez
odložitve pristopnih pogajanj začasno prekine pomoč instrumenta IPA, če se ne upoštevata
načeli demokracije in pravne države.40 Evropski parlament je nedavno pozval k začasni
prekinitvi vsega predpristopnega financiranja, če se odložijo pristopna pogajanja. 41 Sodišče
pa je ugotovilo, da zakonodajalec EU v okviru instrumenta IPA II ni izrecno predvidel take
možnosti.42
V skladu z uredbama IPA lahko Komisija za spodbujanje reform uporablja dve glavni
vrsti pogojev:
(a) na koncu leta 2017 in leta 2020 (za instrument IPA II) se lahko odloči, da državi
upravičenki ne bo dodelila nagrade za smotrnost za napredek pri usklajevanju njenega

40

Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006, člen 21 o začasni prekinitvi pomoči: „Če država upravičenka ne
spoštuje teh načel [demokracije, pravne države, človekovih pravic, pravic manjšin in temeljnih
svoboščin] ali ne izpolnjuje obveznosti iz ustreznih partnerstev z EU ali če napredek pri
izpolnjevanju meril za pristop ni zadosten, lahko Svet s kvalificirano večino in na predlog
Komisije sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s pomočjo, dodeljeno po tej uredbi.“

41

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2017 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2016
(točka 25).

42

Glej izjavo Evropskega parlamenta o točki 25, priloženo Uredbi (EU) št. 231/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč
(IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11).
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pravnega reda s pravnim redom EU, za učinkovito izvajanje instrumenta IPA in za
doseganje dobrih rezultatov 43;
(b) lahko pa ponovno centralizira upravljanje projektov instrumenta IPA, pri čemer Komisija
njihovo upravljanje prevzame od nacionalnih organov.
V času revizije Komisija kljub stalnemu nezadovoljivemu napredku, o katerem je poročala v
svojih poročilih o Turčiji (glej odstavek 23), še ni sprejela ukrepov v zvezi z nagrado za
smotrnost. Vendar se je naknadno odločila, da bo prevzela upravljanje 18 milijonov EUR za
projekte organizacij civilne družbe, za katere je prvotno načrtovala, da jih bodo upravljali
turški organi. 44
Na ravni projektov lahko Komisija pred sklenitvijo pogodb ali plačilom določi projektne
pogoje in če ti niso izpolnjeni, lahko sprejme popravljalne ukrepe, kot je preklic projekta ali
zmanjšanje njegovega obsega in financiranja zanj. Komisija je za štiri od 15 revidiranih
projektov določila pogoje. Vsi štirje projekti se izvajajo v sektorju pravna država. Komisija ni
določila pogojev 45 za en projekt v tem sektorju 46 ter za nobenega od petih projektov v
sektorju upravljanje in za nobenega od petih projektov v sektorju kadrovski viri. Sodišče je
našlo tri projekte, pri katerih pogoji niso bili določeni s sklepom Komisije pred sklenitvijo
pogodb, kar je negativno vplivalo na rezultate projektov (glej okvir 6).

43

V členu 14 Uredbe (EU) št. 231/2014 je omenjen „poseben napredek pri izpolnjevanju meril za
članstvo in/ali učinkovito izvajanje predpristopne pomoči, pri čemer se dosežejo posebno dobri
rezultati”.

44

Commission implementing decision of 30 November 2017 amending Commission implementing
decision C(2016) 4889 final of 20 July 2016 adopting a Civil Society Facility and Media
Programme for the years 2016–2017 under IPA II.

45

Glej Prilogo IV, projekt št. 4 in projekte št. 7 do 15.

46

Projekt št. 4, z ministrstvom za pravosodje.

25
Okvir 6 – Projekti, pri katerih je to, da projektni pogoji niso bili določeni, negativno vplivalo na
rezultate
Izboljšana učinkovitost turškega kazenskopravnega sistema (projekt št. 4)
Namen tega projekta, zasnovanega leta 2009 za izboljšanje učinkovitosti turškega kazenskopravnega
sistema, je bil usposabljanje sodnikov, tožilcev, sodnih tajnikov, odvetnikov in uradnikov ministrstva
za pravosodje. Projekt se je izvajal med marcem 2012 in decembrom 2014, vključeval pa je zlasti
izvajanje programa usposabljanja in usposabljanje več kot 300 oseb, ki delujejo v kazenskem pravu in
mednarodnem pravosodnem sodelovanju. Poleg tega je bil namen projekta tudi vzpostavitev
obsežnega nabora izvajalcev usposabljanj za pravno akademijo. Projektni pogoji niso vključevali
minimalnega obdobja, v katerem morajo udeleženci usposabljanj ostati na svojem delovnem mestu,
da bi uporabili pridobljeno znanje in usposobili svoje sodelavce. To je še posebej neugodno, ker je
hitro menjavanje uslužbencev v turškem pravosodju strukturen problem, ki so ga ukrepi po poskusu
vojaškega udara še povečali. 47
Poleg tega Komisija in turški organi Sodišču niso mogli zagotoviti informacij o tem, koliko časa so
pravni strokovnjaki, ki so se udeležili usposabljanj, ostali na svojih delovnih mestih. Zato ni znano, ali
so udeleženci usposabljanj še vedno delovno aktivni in ali lahko usposabljajo svoje sodelavce.
Krepitev turške civilne družbe in njenega dialoga z javnim sektorjem (projekt št. 8)
Cilj projekta je bil spodbuditi dejavno udeležbo organizacij civilne družbe pri spodbujanju pluralizma
in vrednot evropske integracije ter sodelovanje s turškim javnim sektorjem. To je vključevalo
sprejetje kodeksa ravnanja, ki ga uporablja javna uprava za svoj dialog s civilno družbo. Pri tem
projektu, ki se je izvajal z ministrstvom za zadeve EU, je prišlo do štirih sprememb pogodbe, trajanje
projekta pa je bilo podaljšano za 18 mesecev. Na koncu je projekt le malo prispeval k sodelovanju
med organizacijami civilne družbe in javnim sektorjem, ker Komisija od Turčije ni zahtevala, da

47

Na podlagi analize podatkov ministrstva za pravosodje, ki jo je izvedlo Evropsko računsko
sodišče, je bilo leta 2013 premeščenih 2 072 sodnikov in tožilcev. Ta številka se je stalno večala
in leta 2014 dosegla 2 517, pred poskusom vojaškega udara julija 2016 pa 3 746. Medtem ko je
ministrstvo za pravosodje zagovarjalo stališče, da je ta obvezna rotacija sodnikov in tožilcev
posledica geografskih posebnosti Turčije in potrebe po zagotavljanju sodnih storitev na
oddaljenih območjih, način izvajanja te rotacije ne temelji na objektivnih merilih. Glej:
Mednarodno združenje sodnikov, Resolution on the Situation of the Judiciary in Turkey
(Resolucija o razmerah v sodstvu v Turčiji) 8. oktober 2015; Beneška komisija, Interim Opinion
on the Draft Law on Judges and Prosecutors of Turkey (Vmesno mnenje o osnutku zakona o
turških sodnikih in tožilcih), (CDL-AD(2011)004), 29. marec 2011, odstavki 47–49; Mednarodna
komisija pravnikov, Turkey: the Judicial System in Peril (Turčija: pravosodni sistem v nevarnosti),
2016, str. 17.
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sprejme nacionalno strategijo za organizacije civilne družbe in kodeks ravnanja ali da odpravi
nekatere birokratske omejitve, ki vplivajo na organizacije civilne družbe. Ker so te omejitve v
pristojnosti urada predsednika vlade (npr. posvetovanja z organizacijami civilne družbe v kontekstu
dobrega upravljanja, nadzor nad fundacijami) in ministrstva za notranje zadeve (npr. protiteroristični
zakoni, nadzor nad združenji, pregon), bi morala biti v projektne pogoje vključena tudi ta dva organa.
Glede na težke razmere, v katerih delujejo organizacije civilne družbe (glej okvir 4), bo financiranje
instrumenta IPA za organizacije civilne družbe verjetno še naprej zelo odvisno od donatorjev.
Spodbujanje registriranih zaposlitev (projekt št. 13)
V kontekstu turškega boja proti zelo razširjeni sivi ekonomiji je bil cilj projekta spodbujanje
registriranih zaposlitev s krepitvijo zmogljivosti usmerjanja in inšpekcijskih pregledov ustanove za
socialno varnost, saj se v Turčiji plače pogosto izplačujejo v gotovini. Ker ustanova za socialno varnost
nadzor izvaja samo v primeru pritožb, ne pa na podlagi ocene tveganja, je njena zmogljivost za
uspešno preprečevanje neprijavljenega dela omejena. 48 Kljub temu prehod z modela inšpekcijskih
pregledov na podlagi pritožb na model na podlagi tveganja ni bil pogoj.

Projekti instrumenta IPA so kljub zamudam pri izvajanju dosegli načrtovane izložke, vendar
je njihova trajnostnost ogrožena, ker ni dovolj politične volje
Instrument IPA je bil od leta 2007 naprej edini instrument financiranja EU, namenjen
pomoči Turčiji pri usklajevanju njenega pravnega reda s pravnim redom EU in krepitvi njenih
upravnih zmogljivosti. Sodišče je ocenilo uspešnost izvajanja instrumenta IPA v prednostnih
sektorjih pravna država, upravljanje in kadrovski viri ter ugotavljalo, ali so Komisija in turški
organi:
(a) dosegli načrtovane izložke projektov in spremljali rezultate;
(b) te izložke dosegli brez zamud ali zmanjšali morebitne zamude ter
(c) dosegli trajnostne rezultate.

48

Glej Technical assistance for promoting registered employment through better guidance and
inspection (Tehnična pomoč za spodbujanje registriranih zaposlitev z boljšim usmerjanjem in
inšpekcijskimi pregledi), začetno poročilo za ministrstvo za delo in socialno varnost,
februar 2015, zlasti str. 6.
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Sodišče je ocenilo 15 projektov instrumenta IPA I, za katere se je uporabljalo posredno
upravljanje in katerih končni upravičenci so bile turške javne organizacije.49. Od projektov v
vzorcu jih je bilo 14 v fazi izvajanja, v kateri je bilo mogoče oceniti dosežene rezultate.50
Instrument IPA je na splošno dosegel načrtovane izložke, vendar pogosto z zamudo
Delo Sodišča je temeljilo na njegovi analizi kazalnikov spremljanja, poročilih izvajalcev,
poročilih delegacije EU v Ankari in turških organov o obiskih za spremljanje, zapisnikih
sestankov usmerjevalnih odborov in drugih enakovrednih organov za upravljanje projektov,
poročilih o v rezultate usmerjenem spremljanju 51, obiskih na kraju samem 52 in razgovorih s
predstavniki Komisije in upravičencev projektov53.
Sodišče je na splošno ugotovilo, da so Komisija in turški organi pri 13 od teh 14
projektov instrumenta IPA I dosegli v pogodbah načrtovane izložke. Ti projekti so torej
okrepili turške upravne zmogljivosti v relevantnih sektorjih. Toda pri osmih od 14 projektov,
ki so se še izvajali, je prišlo do zamud (glej Prilogo IV).
Komisija in turški organi so sicer spremljali izložke projektov, vendar je Sodišče pri
pregledu razpoložljive dokumentacije o spremljanju ugotovilo naslednje pomanjkljivosti
spremljanja smotrnosti:

49

Turška centralna finančna in pogodbena enota je podpisala vse pogodbene zaveze za 14
projektov razen za projekt št. 3. Pogodbo za ta projekt na področju civilnega nadzora notranjih
varnostnih sil je zaradi njegove politične občutljivosti podpisala delegacija EU v Ankari in ne
Centralna finančna in pogodbena enota.

50

Projekt št. 7 naj bi bil zaključen do februarja 2018.

51

Od 15 revidiranih projektov se je za šest uporabljalo v rezultate usmerjeno spremljanje. V
rezultate usmerjeno spremljanje je neodvisen pregled zunanjih intervencij, ki jih financira EU, ki
se izvaja z ocenami na kraju samem. Pri tej metodi se uporablja pet ocenjevalnih meril
(relevantnost, učinkovitost, uspešnost, učinek in trajnostnost) za točkovanje od A (zelo dobro)
do D (resne pomanjkljivosti), s čimer se zagotavlja primerljivost zbranih podatkov o projektih, ki
se izvajajo. Glej https://europa.eu/capacity4dev/rom/blog/what-results-oriented-monitoringrom.

52

Za vse zadevne projekte razen za projekt št. 1 (iz varnostnih razlogov). Zaradi časovnih omejitev
so bili obiski projektov št. 11 in 15 omejeni na nekaj lokacij.

53

Glej Prilogo V.
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(a) Okvir za v rezultate usmerjeno spremljanje, kot se je uporabljal za Turčijo, ni obsegal ne
dobavnih pogodb ne pogodb iz sektorja človeških virov 54;
(b) Pri šestih od 15 revidiranih projektov instrumenta IPA I kazalniki rezultatov niso bili
vedno jasni in zanesljivi. Poleg tega pogosto ni bilo izhodiščnih vrednosti za te kazalnike,
tako da rezultatov ni bilo mogoče primerjati s prvotnim stanjem.55 V okviru 7 je primer
takega projekta.
Okvir 7 – Spodbujanje socialne vključenosti na območjih, gosto naseljenih z romskim prebivalstvom
(projekt št. 15): primer slabega spremljanja smotrnosti
Turško ministrstvo za družino in socialno politiko je leta 2016 in leta 2017 začelo izvajati ta projekt,
vreden 8,4 milijona EUR, po celi državi. Projekt je vključeval tehnično pomoč, ustanovitev enot za
socialno usklajevanje, zagotovitev prostorov, opreme IT, glasbil, športne opreme, pisarniškega
materiala, igrač in zabojnikov (glej fotografijo 1).
O sodelovanju Romov naj bi se poročalo na podlagi 21 kazalnikov. Toda brez zanesljivih statističnih
podatkov o turških državljanih romskega izvora noben od kazalnikov ne obravnava specifično tega
segmenta prebivalstva. Nekateri izmed njih so sicer relevantni, kot npr. „stopnja odsotnosti se je v
pilotnih osnovnih šolah zmanjšala za 30 %“ ali „stopnja udeležbe v ustanovah za predšolsko vzgojo se
je na ciljnih območjih povečala za 10 %“, vendar so drugi kazalniki nejasni, kot npr. „razviti je treba
model za usklajevanje socialne službe”, „pripravljen je bil vodnik za modularno socialno vključevanje,
ki se dejavno uporablja” in „1 200 uslužbencev nevladnih organizacij, ki delujejo v ciljnih provincah, je
povečalo svoje znanje o zagotavljanju boljših storitev ciljni skupini z udeležbo na usposabljanjih in
seminarjih”. Poleg tega so imeli na začetku projekta samo štirje kazalniki smotrnosti načrtovane
izhodiščne vrednosti, ki pa niso bile na voljo.

54

Ta slabost je bila ugotovljena pri sedmih od 15 revidiranih projektov.

55

Pri projektih na področju pravne države št. 2 in 3, projektih na področju upravljanja št. 6, 7 in 8
ter projektu na področju kadrovskih virov št. 15.

29

Fotografija 1 – Šola Cevatpaşa v okrožju Bayrampaşa, Istanbul, je svojo izobraževalno
ponudbo za romske otroke razvila v zabojniku na svojem igrišču (projekt št. 15)

Vir: Evropsko računsko sodišče

Projekti instrumenta IPA na področju kadrovskih virov
Zaradi uskladitve Turčije s poglavjem št. 19 – socialna politika in zaposlovanje – je
instrument IPA podprl projekte na področju izobraževanja, zaposlovanja in socialne
vključenosti. Namenjeni so bili krepitvi zmogljivosti, kot npr. v primeru ustanove za socialno
varnost, ki se je borila proti neregistriranemu delu (glej projekt št. 13, okvir 6), ali za
izpolnitev potreb specifičnih ciljnih skupin v turškem prebivalstvu (glej projekte št. 11, 12, 14
in 15). Pri zadnjih projektih so ciljne skupine dobile možnost uporabe učnih pripomočkov
(npr. učni načrti, oprema IT), poleg tega pa so imele na voljo svetovanje in usposabljanje:
(a) ženske, odvisne od neregistriranega dela v regiji Trabzon, v kateri se pridelujejo lešniki
(projekt št. 11);
(b) mladi podjetniki in mala podjetja v regiji glavnega mesta Ankara (projekta št. 12 in 14)
ter
(c) romski otroci po celi državi (projekt št. 15, glej okvir 7).
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Pet revidiranih projektov je bilo zaključenih, čeprav so bile pri treh zamude daljše od
dveh mesecev (projekti št. 11, 13 in 15)56. Te zamude sicer niso vplivale na rezultate
projektov, vendar so kazale na slabe upravne zmogljivosti turškega ministrstva za delo in
socialno varnost za pravočasno izvajanje projektov instrumenta IPA (glej odstavek 46).
Projekti instrumenta IPA na področju dobrega upravljanja
Instrument IPA je v tem sektorju financiral omejeno število prilagojenih projektov, pri
katerih so bili turški organi pripravljeni uporabiti sredstva instrumenta IPA za uskladitev
turškega pravnega reda s pravnim redom EU 57 in krepitev upravnih zmogljivosti Turčije.
Revidirani projekti so bili namenjeni bodisi krepitvi sodelovanja med javnim sektorjem in
civilno družbo (glej projekt št. 8, okvir 6) bodisi izgradnji zmogljivosti v javnih institucijah, kot
so npr.:
(a) nacionalni odredbodajalec za nadzor nad upravljanjem instrumenta IPA v Turčiji (projekt
št. 6);
(b) davčna uprava za boj proti utaji davkov z neprijavljanjem plač (projekt št. 7, ki v času
revizije še ni bil izveden);
(c) ministrstvo za notranje zadeve za krepitev lokalnega načrtovanja (projekt št. 9) in
(d) turška carinska uprava (projekt št. 10, glej okvir 8).
Projekti št. 6, 9 in 10, ki se izvajajo v sektorju upravljanje, so bili pravočasno zaključeni.
Ti projekti so prispevali k dobremu upravljanju turških javnih financ in k reformam uprave za
javne finance. Toda v primeru projekta št. 8 (glej okvir 6) je učinek zamude ublažila Komisija,
ki je odobrila spremembo projekte zasnove in 18-mesečno podaljšanje, kar kaže na slabo
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Izvedba dobavne pogodbe za projekta št. 11 in 13 je trajala osem mesecev namesto štiri, za
projekt št. 15 pa 12 mesecev namesto pet. Glej Prilogo IV.
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Izpolnjevanje københavnskih političnih meril (stabilnost institucij za zagotavljanje demokracije,
pravne države, človekovih pravic ter spoštovanja in varstva manjšin), ki so bila določena na
zasedanju Evropskega sveta junija 1993 v Københavnu (projekt št. 8), poglavje št. 16 –
obdavčevanje (projekt št. 7) in poglavje št. 29 – carinska unija (projekt št. 10).
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upravno zmogljivost ministrstva za zadeve EU za pravočasno izvajanje projektov instrumenta
IPA (glej odstavek 46).
Okvir 8 – Modernizacija turške carinske uprave (projekt št. 10)
Zadnji od sedmih projektov EU na področju carine v Turčiji, vreden 7 milijonov EUR, se je začel izvajati
leta 2015, v celoti pa naj bi bil zaključen do februarja 2018. Njegov namen je povečanje upravnih,
tehničnih in nadzornih zmogljivosti turške carinske uprave v skladu s poglavjem št. 29 (carinska unija).
V ta namen je projekt vključeval pripravo za uskladitev turške carinske zakonodaje, krepitev
zmogljivosti na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na meji, izboljšanje standardov
kakovosti v carinskih laboratorijih, organizacijsko prestrukturiranje uprave in dobavo mobilnih
inšpekcijskih sistemov na turških mednarodnih mejah (glej fotografijo 2).
V času revizije je izvajanje ene komponente potekalo (v skladu z načrtom), preostalih pet komponent
pa je bilo pravočasno zaključenih, poleg tega pa so bile merjene z relevantnimi kazalniki izložkov. V
primeru „prenovitve sekundarne zakonodaje, povezane z izterjavo, povračilom in odpustom carinskih
dajatev” ter „analize potreb v zvezi s carinskim uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine” so organi
poročali, da so bile ocene vrzeli v turški zakonodaji dokončane in odobrene.

Fotografija 2 – Vozilo za mobilne inšpekcijske preglede, financirano iz instrumenta IPA, ki
se uporablja na mednarodnem letališču Esenboğa v Ankari za pregledovanje prtljage iz
prtljažnega prostora letal (projekt št. 10)

Vir: Evropsko računsko sodišče
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Projekti instrumenta IPA na področju pravne države
Z namenom uskladitve pravnega reda Turčije s pravnim redom EU 58 in krepitve
upravnih zmogljivosti na izbranih področjih sektorja pravna država je bil cilj petih revidiranih
projektov krepitev zmogljivosti v:
(a) pravosodju: vzpostavitev mreže sodnih govorcev (projekt št. 2, glej okvir 9) ter
zagotavljanje strokovnega znanja in usposabljanja za strokovne delavce na področju
kazenskega pravosodja (projekt št. 4);
(b) notranjih zadevah: odstranjevanje min in povečanje zmogljivosti za varovanje meje na
turški vzhodni meji (projekt št. 1), vzpostavitev mreže odborov za civilni nadzor (projekt
št. 3) ter zagotavljanje opreme IT, strokovnega znanja in usposabljanja za boj proti
pranju denarja in financiranju terorizma (projekt št. 5).
Okvir 9 – Izboljšani odnosi med množičnimi mediji in sodstvom (projekt št. 2)
Ta projekt, ki se je izvajal na ministrstvu za pravosodje od leta 2013 do leta 2015, je imel dva glavna
izložka, in sicer vzpostavitev dobre in delujoče funkcije sodnega govorca za turška sodišča ter dober
delujoč odnos med sodstvom in neodvisnimi mediji. Po navedbah v poročilih Komisije o v rezultate
usmerjenem spremljanju so bili izložki doseženi, zaradi česar je bila splošna smotrnost projekta
ocenjena kot dobra (ocena B), in sicer tudi glede trajnostnosti. Projekt je uspešno vzpostavil mrežo
sodnih medijskih središč, vključno z usposobljenimi sodnimi govorci, v petih pilotnih provincah, po
zaključku projekta pa po celi državi.
Toda ker v poročilih o v rezultate usmerjenem spremljanju ni bil upoštevan ključni pogoj neodvisnosti
medijev in ker pri točkovanju nista bila upoštevana strukturno menjavanje uslužbencev na
ministrstvu za pravosodje in odvisnost od donatorjev, Sodišče meni, da za ta projekt ni verjetno, da
bo trajnosten.

58

Izpolnjevanje københavnskih političnih meril (projekti št. 1 do 5), poglavje št. 23 – pravosodje in
temeljne pravice (projekta št. 2 in 4) ter poglavje št. 24 – pravica, svoboda in varnost (projekti
št. 1, 3 in 5).
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Medtem ko so bili štirje od petih revidiranih projektov zaključeni, projekt št. 1 ni bil
zaključen v skladu z načrti in ni dosegel pričakovanih rezultatov (glej okvir 10). Poleg tega so
bile pri štirih projektih na področju pravne države zamude daljše od dveh mesecev (projekti
št. 1, 2, 3 in 5) 59. V enem primeru je ta zamuda resno vplivala na rezultate projekta (projekt
št. 1), kar kaže na to, da turški organi niso bili dovolj pripravljeni na izvajanje tega projekta. V
drugem primeru (projekt št. 5) je bilo mogoče posledice zamude ublažiti s tem, da je Komisija
odobrila petmesečno podaljšanje. Na splošno so te zamude kazale na slabe upravne
zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za pravosodje za pravočasno
izvajanje projektov instrumenta IPA (glej odstavek 46).
Okvir 10 – Projekt za odstranjevanje min na turški vzhodni meji (projekt št. 1)
Prva faza tega projekta, ki ga na turški meji z Armenijo in Iranom izvaja Program Združenih narodov
za razvoj (UNDP), se je začela decembra 2014. Projekt vključuje veliko humanitarno operacijo
odstranjevanja min, pri kateri je prišlo do resnih zamud, in sicer je bilo do marca 2017 očiščenih manj
kot 15 % načrtovanih površin, zaradi česar se druga faza projekta, ki naj bi se izvajala na meji z
Iranom in Irakom in pri kateri je prišlo do 21-mesečne zamude, ni mogla začeti. Kljub 7,5-mesečnemu
podaljšanju prve faze projekta ne bo mogoče zaključiti do končnih rokov programa instrumenta IPA
za sklenitev pogodb in plačilo, tj. do konca leta 2017 oz. leta 2018. Septembra 2017 je bilo izplačanih
že več kot 43 milijonov EUR.
Do neuspešnosti projekta je prišlo predvsem zaradi premajhnih upravnih zmogljivosti ministrstva za
obrambo, ki ni moglo pravočasno in v celoti zagotoviti zanesljivih evidenc o minah, in velikega
menjavanja uslužbencev, ki so sodelovali pri izvajanju projekta. Poleg tega je ministrstvo prispevalo k
dodatnim zamudam s tem, da je prepozno ustanovilo TURMAC, turški organ za odstranjevanje min.

Pri programskem načrtovanju instrumenta IPA je prišlo do bistvenih zamud
Poleg zamud pri izvajanju projektov instrumenta IPA I je prišlo tudi do bistvenih zamud
pri programskem načrtovanju tega instrumenta. Te zamude so bile škodljive, ker so

59

Projekt št. 1 (faza 1) je trajal 30,5 namesto 24 mesecev, obe njegovi fazi sta še nezaključeni;
projekt št. 2 je trajal 29,5 namesto 21 mesecev; projekt št. 3 je trajal 33 namesto 24 mesecev;
projekt št. 5 (komponenta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja) je trajal 29 namesto
24 mesecev. Glej Prilogo IV.
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povzročile zmanjšanje preostalega zneska financiranja in časa, ki so ga imela na voljo turška
ministrstva za izvrševanje proračuna in izvajanje projektov instrumenta IPA II, ki je sledil
instrumentu IPA I.
Na primer, leta 2017 turški organi v okviru sporazuma o financiranju instrumenta IPA iz
leta 2014 še vedno niso sklenili pogodb za več kot 93 % sredstev (glej tabelo 1), kar kaže na
bistven zaostanek pri izvajanju. Ta zaostanek je bil razviden že iz količine sprostitev,
povezanih s prejšnjima sporazumoma o financiranju, ki so znašale več kot
110 milijonov EUR. 60
Tabela 1 – Odstotki sprostitev in sredstev, za katera je treba skleniti pogodbe, v letnih
sredstvih instrumenta IPA, po programskih letih
Sporazum o
financiranju

Finančna sredstva EU
(v EUR)

Sproščen znesek
(v EUR)

% sproščenih
sredstev

% sredstev, za katera
naj bi se podpisale
pogodbe

2012

225 749 161

56 437 290

25 %

poteklo

2013

236 750 014

53 979 003

23 %

poteklo

2014

366 040 000

še ni določeno

n. r.

93 %

2015

255 100 000

še ni določeno

n. r.

92 %

2016

477 890 000

še ni določeno

n. r.

100 %

Vir: Komisija, september 2017

Razlogi za te zamude so stalni in zato Komisiji in turškim organom dobro znani.61 Leta
2017 so bili trije glavni razlogi:
(a) po navedbah Centralne finančne in pogodbene enote in delegacije EU slabe upravne
zmogljivosti na nekaterih ministrstvih za pripravo predlogov projektov, zlasti javnih
razpisov, kar je povzročilo velike zamude;

60

Glej http://www.cfcu.gov.tr/FinancialAgreements

61

Sodišče je že leta 2009 opozorilo na to, da turški organi nimajo dovolj kvalificiranih in ustrezno
usposobljenih uslužbencev za obravnavo tako velikega proračuna in števila projektov. Glej
Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2009, odstavek 38.
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(b) težave Turčije pri zagotavljanju nemotenega prehoda z instrumenta IPA I na instrument
IPA II, zlasti pri prehodu na sektorski pristop in obravnavi zahtevnejših odgovornosti za
operativne strukture vodilnih institucij, ponazorjene v Prilogi VI, tako da je morala
Turčija upravljati projekte, ki so vedno bolj kompleksni in številni;
(c) prekomerno menjavanje uslužbencev v Centralni finančni in pogodbeni enoti. Kot je
ponazorjeno na sliki 2, je bilo letno menjavanje uslužbencev v Centralni finančni in
pogodbeni enoti od leta 2002 pogosto več kot 20-odstotno.
Slika 2 – Število in menjavanje uslužbencev v Centralni finančni in pogodbeni enoti po letih
od njene ustanovitve
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Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Centralne finančne in pogodbene enote (marec 2017)

Stalne kadrovske težave Centralne finančne in pogodbene enote so ključno ozko grlo v
izvajanju instrumenta IPA v prihodnosti: Hitro menjavanje uslužbencev in pogosto
zaposlovanje pomenita, da je treba v mentoriranje in usposabljanje novih uslužbencev vložiti
veliko delovnega časa.
Medtem ko nacionalni koordinator IPA usklajuje in spremlja vse programe instrumenta
IPA ter s tem olajšuje njihovo izvajanje, nacionalni odredbodajalec akreditira, nadzira in
kontrolira Centralno finančno in pogodbeno enoto in operativne strukture instrumenta IPA v
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Turčiji. 62 Čeprav je jasno, da bi lahko ukrepala, niti nacionalni koordinator IPA niti nacionalni
odredbodajalec nista pravočasno prevzela odgovornosti za splošne zamude pri programskem
načrtovanju instrumenta IPA. Zato kadrovski problemi še niso odpravljeni. Te težave pri
uspešnem obravnavanju prekomernega menjavanja uslužbencev v Centralni finančni in
pogodbeni enoti bodo dodatno prispevale k zamudam pri javnih razpisih in sklepanju pogodb
za projekte.
Državna blagajna je šele v drugi polovici leta 2016 začela izvajati podrobno analizo
delovne obremenitve ter strategij za zaposlovanje in zadržanje uslužbencev za vsako od
operativnih struktur instrumenta IPA, da bi zmanjšala nastali zaostanek. 63 Zato je še
prezgodaj za oceno rezultatov teh ukrepov.
Trajnostnost projektov je ogrožena, ker ni dovolj politične volje
Za izpolnitev ciljev instrumenta IPA, in sicer krepitve turških upravnih zmogljivosti in
uskladitve turškega pravnega reda s pravnim redom EU, morajo biti pozitivni prispevki
projektov instrumenta IPA, opisani v odstavkih 40 do 44 (npr. izgradnja zmogljivosti in
razširjanje dobrih praks EU) trajnostni. Tako je na primer, kadar se izvedejo in ohranijo
zakonodajne ali upravne reforme, kadar se nadaljuje uporaba kodeksov ravnanja, vodnikov
in priročnikov in kadar usposobljeni uslužbenci ostanejo delovno aktivni na področjih, za
katera so bili usposobljeni.
Sodišče je ocenilo trajnostnost svojega vzorca 15 projektov s poglobljenim pregledom
projektne dokumentacije, obiski na kraju samem in razgovori z deležniki projektov. Za 14
projektov v vzorcu, ki so bili zaključeni, je Sodišče ugotovilo, da so Komisija in turški organi v
šestih primerih izložke projektov pretvorili v rezultate, za katere je verjetno, da bodo

62

Funkcije in odgovornosti nacionalnega koordinatorja IPA in nacionalnega odredbodajalca so
določene v členih 22 in 25 Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (UL L 170, 29.6.2007, str. 1)
ter v členih 4, 8 in 9 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2014 z dne 2. maja 2014 o posebnih
pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
instrumenta za predpristopno pomoč (UL L 132, 3.5.2014, str. 32).

63

Te naloge so se večinoma izvajale zaradi enega od revidiranih projektov instrumenta IPA na
področju upravljanja, in sicer projekta št. 6.
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trajnostni: en projekt v sektorju pravna država, trije v sektorju upravljanje in dva v sektorju
kadrovski viri. 64
V okviru 11 je opisan primer revidiranega projekta na področju upravljanja, poleg tega
pa je pojasnjeno, zakaj je za ta projekt verjetno, da bo trajnosten.
Okvir 11 – Projekt na področju lokalnih zmogljivosti za načrtovanje naložb (projekt št. 9), za
katerega je verjetno, da bo trajnosten
Ta pilotni projekt, vreden 2 milijona EUR, je v letih 2015 in 2016 izboljšal zmogljivosti javnih uprav
turških provinc za načrtovanje naložb in usklajevanje, in sicer z izgradnjo njihovih zmogljivosti za
analiziranje in spodbujanje lokalnih predlogov za naložbe. V okviru projekta je bil pripravljen vodnik
za lokalno načrtovanje naložb, poleg tega pa je bilo usposobljenih 231 strokovnjakov za načrtovanje v
provincah.
Za ta projekt je zelo verjetno, da bo trajnosten: v času revizijskega obiska (marca 2017) se je vodnik
za lokalno načrtovanje naložb še vedno uporabljal, večina strokovnjakov za načrtovanje v provincah
pa je bila še vedno delovno aktivna. Po ugotovitvah ankete, ki jo je izvedel neodvisni svetovalec, je
velika večina anketirancev (85,5 %) menila, da bi se lahko njihova izkušnja ponovila tudi drugod v
Turčiji. Za trajnostnost projekta je bilo ključno, da je obstajala velika politična volja, saj ga je minister
za notranje zadeve jasno spodbujal.

Toda Sodišče je pri osmih od preostalih 13 izvedenih projektov ugotovilo, da je za
njihove izložke obstajalo tveganje ali da je bilo verjetno, da ne bodo trajnostni. 65 Razlogi so
povzeti v tabeli 2.

64

Projekti 5, 6, 9, 10, 12 in 14 (glej Prilogo IV).

65

Ker od zaključka projekta št. 7 še ni preteklo dovolj časa, Sodišče ni moglo oceniti trajnostnosti
tega projekta na področju upravljanja.
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Tabela 2 – Izvedeni projekti instrumenta IPA I v Turčiji: razlogi za ogroženost trajnostnosti
Št.
projekta

Premalo
politične volje

Hitro
menjavanje
uslužbencev

Slabe upravne
zmogljivosti

Ni pogojev ali pa
so nezadostni

1



















-




-

2
3
4
8
11
13
15

Vir: Evropsko računsko sodišče, september 2017

Sodišče je ugotovilo, da je bil glavni razlog za tveganje za trajnostnost pri teh osmih
projektih instrumenta IPA I to, da ni bilo dovolj politične volje, kar se je v kontekstu
nazadovanja Turčije še poslabšalo (npr. množična odpuščanja in suspendiranja javnih
uslužbencev, omejevanje delovanja civilne družbe). Primer takega projekta je opisan v
okviru 12, gradivo, pripravljeno v okviru tega projekta, pa je na fotografiji 3.
Okvir 12 – Izboljšanje civilnega nadzora (projekt št. 3)
Cilj tega projekta na področju pravne države je bil priprava zakonodajnih in organizacijskih sprememb
(lokalne komisije za varnost) ter zagotovitev prilagojenega gradiva za usposabljanje (glej fotografijo
3). Ta 3,5 milijona EUR vreden projekt je za ministrstvo za notranje zadeve izvajal Program Združenih
narodov za razvoj. Ministrstvo je potrebovalo osemmesečno podaljšanje projekta, zlasti zaradi
slabosti svojih upravnih zmogljivosti, kot so nejasno razumevanje pojma civilnega nadzora, slaba
udeležba žandarmerije, menjavanje ključnih uslužbencev in upravne spremembe. Obstajata dva
glavna razloga za to, da za ta projekt ni verjetno, da bo trajnosten.
Lokalne komisije za varnost so za ta projekt ključne, pomenile pa bi sodelovanje civilne družbe za
izboljšanje civilnega nadzora nad notranjimi varnostnimi silami (policijo, obalno stražo in
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žandarmerijo). Toda to, da so turške notranje varnostne sile nedavno uporabile začasna diskrecijska
pooblastila brez ustreznega civilnega nadzora 66, je še oslabilo civilni nadzor nad temi silami.
Ta namen sta sicer obravnavana dva zaporedna projekta instrumenta IPA (v obdobju 2008–2010 in ta
v obdobju 2012–2015), vendar so po navedbah v končnem poročilu o projektu za zagotovitev
trajnostnosti nujno potrebna dodatna sredstva. V okviru instrumenta IPA II (IPA 2014) se načrtuje
tretja faza, kar kaže na to, da je projekt zelo odvisen od donatorjev.

Poleg tega bodo zmanjšanja preostalih sredstev in časa, ki ga imajo turška ministrstva
na voljo za izvajanje projektov instrumenta IPA (glej odstavka 46 in 47), zmanjšala njihovo
zmogljivost za razvrstitev kasnejših pogodb, povezanih z istim projektom, ali izpolnitev
potreb, ki jih še ni obravnaval instrument IPA ali Turčija. Zato zamude Turčije pri
programskem načrtovanju tudi neposredno vplivajo na splošno trajnostnost projektov
instrumenta IPA.
Fotografija 3 – Izvodi strokovnih študij, ki so bile financirane v okviru instrumenta IPA in
pripravljene za ministrstvo za notranje zadeve za izboljšanje civilnega nadzora nad turškimi
notranjimi varnostnimi silami

Vir: Evropsko računsko sodišče

66

Glej poročili Komisije o Turčiji za leti 2015 in 2016, poglavje 24 oz. str. 5.
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
Sodišče je prišlo do zaključka, da je Komisija dobro zasnovala cilje instrumenta IPA,
predvsem zato, ker je pravilno ugotovila, katere zahteve so potrebne za napredek pri
pristopanju k EU, in opravila prepričljive ocene za sektorski pristop. V praksi pa porabljena
sredstva instrumenta IPA niso dovolj obravnavala nekaterih temeljnih potreb v sektorjih
pravna država in upravljanje, v katerih so bile nekatere pomembne reforme že dolgo nujne.
Na področjih, na katerih je več politične volje, kot so na primer carina, zaposlovanje in
obdavčevanje, so projekti instrumenta IPA I prispevali k uskladitvi pranega reda Turčije s
pravnim redom EU in krepitvi njenih upravnih zmogljivosti. Toda trajnostnost teh rezultatov
je ogrožena zaradi težav pri porabi razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta IPA in
nazadovanja na področju reform. Sodišče zato meni, da je bila uspešnost instrumenta IPA le
omejena.
Kar zadeva zasnovo instrumenta IPA, je Sodišče ugotovilo, da je Komisija pravilno
določila cilje tega instrumenta, ker so bili specifični in skladni s pravnim okvirom. Natančneje,
cilji instrumenta IPA za sektorje pravna država, upravljanje in kadrovski viri so bili relevantni
in so temeljili na potrebah, ki jih je Turčija ugotovila v zvezi z uskladitvijo svojega pravnega
reda s pravnim redom EU in okrepitvijo svojih upravnih zmogljivosti (odstavka 19 in 20).
Toda sredstva, porabljena v okviru ciljev instrumenta IPA I, dejansko skoraj niso
obravnavala nekaterih temeljnih potreb: neodvisnost in nepristranskost sodstva, boj proti
korupciji in organiziranemu kriminalu na visoki ravni, svoboda tiska, preprečevanje navzkrižja
interesov, krepitev zunanje revizije in civilne družbe. V skladu z ugotovitvami lastne analize
Komisije napredek na teh področjih že več let ni bil zadovoljiv, saj ni politične volje turških
organov (odstavki 21 do 26).
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Priporočilo 1 – Boljše usmerjanje sredstev instrumenta IPA v okviru zastavljenih ciljev
Komisija naj od programa instrumenta IPA za leto 2018 dalje bolje usmerja sredstva instrumenta IPA
na področja, na katerih bi reforme že morale biti izvedene in so potrebne za kredibilen napredek pri
pristopanju k EU, zlasti za neodvisnost in nepristranskost sodstva, boj proti korupciji in
organiziranemu kriminalu na visoki ravni, krepitev svobode tiska, preprečevanje navzkrižja interesov
in krepitev zunanje revizije in civilne družbe.
Ciljni datum izvedbe: od programa instrumenta IPA za leto 2018 dalje.

Komisija se je odločila, da bo instrument IPA II izvajala s sektorskim pristopom, pri
čemer bi instrument IPA podpiral reforme, ki zajemajo cel sektor in ne samo posameznih
projektov. Pred uporabo tega novega pristopa je Komisija ocenila pripravljenost sektorjev na
črpanje sredstev instrumenta IPA II. Te ocene sektorjev so zagotovile relevantno in
prepričljivo analizo za ugotavljanje, v katerih sektorjih bi bilo mogoče instrument IPA II
izvajati s sektorskim pristopom. Toda te ocene niso bile vedno izčrpne, zlasti v primeru treh
od petih uporabljenih ocenjevalnih meril: usklajevanje donatorjev v Turčiji, sektorska
proračunska analiza in okvir Turčije za ocenjevanje smotrnosti (odstavki 27 do 29).
Priporočilo 2 – Izboljšanje ocen sektorskega pristopa
Komisija naj pri svoji naslednji posodobitvi ocen za sektorski pristop vanje celovito vključi vse ključne
elemente usklajevanja donatorjev v Turčiji, sektorsko proračunsko analizo in še posebej okvir Turčije
za ocenjevanje smotrnosti.
Ciljni datum izvedbe: 31. marec 2019.

Poleg financiranja EU lahko pogoji instrumenta IPA pripomorejo k pospeševanju
procesa reform. Čeprav Komisija v svojih poročilih o Turčiji stalno poudarja nezadovoljiv
napredek, je le malo izkoristila pogoje instrumenta IPA za podporo reform v prednostnih
sektorjih, v katerih je bil napredek nezadovoljiv. Zlasti je redko uporabila pogoje, kot so
možnost ponovne centralizacije vodenja projektov instrumenta IPA ali popravljalni ukrepi, če
projekt ni izpolnil pogojev. Poleg tega možnost začasne ustavitve financiranja iz instrumenta
IPA I, če načeli demokracije in pravne države nista bili upoštevani, ni bila izrecno navedena u
uredbah o instrumentu IPA II (odstavki 30 do 34).
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Kar zadeva izvajanje instrumenta IPA, so revidirani projekti na splošno prinesli
načrtovane izložke, ki so prispevali k uskladitvi pravnega reda Turčije s pravnim redom EU in
krepitvi upravnih zmogljivosti, čeprav pogosto z zamudo. Sodišče je ugotovilo, da je
trajnostnost teh pozitivnih rezultatov ogrožena predvsem zaradi pomanjkanja politične volje,
stanje pa dodatno poslabšujejo množična odpuščanja, suspendiranja javnih uslužbencev in
omejevanje delovanja civilne družbe (odstavki 35 do 38, 40 do 45 in 52 do 57).
Priporočilo 3 – Povečanje uporabe pogojev
Glede na učinek, ki ga nazadovanje že ima na trajnostnost projektov v Turčiji, naj Komisija poveča
uporabo političnih in projektnih pogojev, in sicer naj:
(a) Odboru IPA II predloži predloge za prilagoditev skupnih dodelitev instrumenta IPA II za leto n,
vključno s preusmeritvijo ali zmanjšanjem sredstev IPA II, da bi se obravnavali primeri
nazadovanja v sektorjih pravna država in upravljanje, ugotovljeni v letnem poročilu o Turčiji v
letu n – 1;
(b) se do konca leta 2017 in leta 2020 odloči, ali bo Turčiji dodelila nagrado za smotrnost. Ta
odločitev naj pravilno odraža napredek pri pristopanju k EU, učinkovito izvajanje instrumenta
IPA in doseganje dobrih rezultatov;
(c)

vedno več uporablja neposredno upravljanje za obravnavanje temeljnih potreb v primerih, v
katerih ni dovolj politične volje, zlasti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu na visoki
ravni, pri krepitvi svobode tiska, preprečevanju navzkrižja interesov in krepitvi civilne družbe.

(d) Za nove projekte in v primerih, v katerih je ustrezno, naj določi pogoje v obliki minimalnih
zahtev za podporo pravočasnega zagotavljanja pričakovanih izložkov in trajnostnosti. Kadar ti
pogoji niso izpolnjeni, naj to privede do popravljalnih ukrepov (npr. začasna ustavitev plačil,
preklic projekta).
Ciljni datum izvedbe: (a) od 31. decembra 2018 naprej; (b) 31. december 2018 in 31. december 2020;
(c) in (d): 31. december 2018.

Pri spremljanju smotrnosti projektov so bile pomanjkljivosti, kot npr. nevključenost
projektov v okvir Komisije za v rezultate usmerjeno spremljanje, kazalniki, ki niso bili vedno
relevantni ali zanesljivi ali pa niso imeli ustreznega izhodišča (odstavek 39).

43
Priporočilo 4 – Izboljšanje spremljanja smotrnosti projektov
Komisija naj razširi obseg svojih poročil o v rezultate usmerjenem spremljanju v zvezi z operacijami v
Turčiji, ki jih je financirala EU, in izboljša relevantnost in zanesljivost svojih projektnih kazalnikov, in
sicer z vključitvijo izhodiščnih podatkov o razpoložljivosti, kadar je to ustrezno.
Ciljni datum izvedbe: od leta 2018 naprej.

Zaskrbljujoče je bilo tudi to, da je imel instrument IPA zaradi zaostankov pri
programskem načrtovanju in izvajanju veliko zamudo. To je privedlo do zmanjšanja
financiranja in skrajšanja časa, ki je bil turškim organom na voljo za izvrševanje sledečega
proračuna in izvedbo projektov instrumenta IPA II, poleg tega pa bodo dodatno prispevale k
zamudam pri razpisih za projekte in sklepanju pogodb. Razlogi za te zamude so znani: slabe
upravne zmogljivosti za pripravo predlogov projektov na nekaterih ministrstvih, prehod na
sektorski pristop in prekomerno menjavanje uslužbencev v Centralni finančni in pogodbeni
enoti, ki upravlja večino sredstev instrumenta IPA, ki se porabijo v Turčiji (odstavki 46 do 51).
Priporočilo 5 – Zmanjšanje zaostankov s selektivno uporabo posrednega upravljanja
Komisija naj v okviru instrumenta IPA II selektivno uporablja posredno upravljanje, pri tem pa naj
upošteva količino sredstev, zapletenost projektov, ki se pripravljajo in za katere bodo turški organi
objavili razpise, ter zmogljivost Centralne finančne in pogodbene enote.
Ciljni datum izvedbe: postopoma, takojšnji začetek.

To poročilo je sprejel senat III, ki ga vodi Karel PINXTEN, član Evropskega računskega sodišča,
v Luxembourgu na zasedanju 6. februarja 2018.
Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik
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PRILOGA I
Ključni dogodki za razumevanje odnosov med EU in Turčijo
1950
1954
1959
1963
1987
1995
1999
2001
2005
2006
2010

2011

2013

2014

2016

2017

13. april – Turčija postane članica Sveta Evrope
18. maj – Turčija ratificira Evropsko konvencijo o človekovih pravicah
31. julij – Turčija zaprosi za pridružitev k Evropski gospodarski skupnosti
12. september – Turčija podpiše Sporazum o pridružitvi z Evropsko
gospodarsko skupnostjo, kar ji omogoči dostop do programov Skupnosti (in
kasneje Unije)
14. april – Turčija zaprosi za članstvo v Evropski gospodarski skupnosti
31. december – veljati začne sporazum o carinski uniji med EU in Turčijo
12. december – Svet potrdi status Turčije kot države kandidatke
24. marec – Svet sprejme prvo partnerstvo za pristop s Turčijo; zadnje je bilo
sprejeto 18. februarja 2008
3. oktober – pogajanja o pristopu Turčije se uradno začnejo
12. junij – odpre se prvo turško poglavje (št. 25 – znanost in raziskave)
september – turški parlament spremeni ustavo, da poveča odgovornost
vojske pred civilnimi sodišči in poveča pooblastila zakonodajalca za
imenovanje sodnikov; nasprotniki referenduma so to kritizirali kot
zmanjšanje neodvisnosti vojske in sodstva
december – ker je bilo od leta 2006 odprtih samo 13 poglavij, Svet podpre
pozitivno agendo, ki naj bi pristopnim pogajanjem dala nov zagon
maj – protesti v istanbulskem parku Gezi privedejo do aretacije številnih
turških državljanov zaradi suma, da delujejo v teroristični organizaciji
17. in 25 december – štirje ministri, sorodniki članov kabinetov, različni javni
uslužbenci in poslovneži so obtoženi korupcije na visoki ravni; sledijo
množične premestitve in odpuščanja tožilcev, sodnikov in policistov
14. december – po usklajenih ukrepih kazenskega pregona so pridržani znani
turški novinarji in predstavniki medijev
30. junij – odpre se 16. poglavje (št. 33 – finančne in proračunske določbe)
15. julij – posledica poskusa vojaškega udara je 241 smrtnih žrtev in 2 196
ranjenih; Turčija spodleteli poskus vojaškega udara pripiše gibanju Gülen, za
katerega meni, da je teroristična organizacija
9. in 10. december 2016 – Beneška komisija sprejme mnenja, v katerih izrazi
resno zaskrbljenost zaradi zelo razširjene uporabe izrednih odlokov
10. in 11. marec – Beneška komisija sprejme mnenja, v katerih izrazi resno
zaskrbljenost zaradi ustavne spremembe za prenos pooblastil na predsednika
republike ter zelo razširjene uporabe izrednih odlokov v zvezi s svobodo
medijev
16. april – na referendumu o novi ustavi je večina glasovala za prehod Turčije
iz parlamentarne demokracije v predsedniški sistem

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije

1

PRILOGA II
Stanje pogajanj o pristopu Turčije k EU
Poglavje

Naslov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Prost pretok blaga
Prosto gibanje delavcev
Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev
Prost pretok kapitala
Javno naročanje
Pravo družb
Pravo intelektualne lastnine
Politika konkurence
Finančne storitve
Informacijska družba in mediji
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Varnost živil, veterinarska in fitosanitarna politika
Ribištvo
Prometna politika
Energetika
Obdavčevanje
Ekonomska in monetarna politika
Statistika
Socialna politika in zaposlovanje
Podjetniška in industrijska politika
Vseevropska omrežja
Regionalna politika in usklajevanje strukturnih
instrumentov
Pravosodje in temeljne pravice
Pravica, svoboda in varnost
Znanost in raziskave
Izobraževanje in kultura
Okolje in podnebne spremembe
Zdravje in varstvo potrošnikov
Carinska unija
Zunanji odnosi
Zunanja, varnostna in obrambna politika
Finančni nadzor
Finančne in proračunske določbe
Institucije
Druga vprašanja

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Vir: Evropska komisija, 2017

Stanje pristopnih
pogajanj
Ni odprto
Ni odprto
Ni odprto
Odprto
Ni odprto
Odprto
Odprto
Ni odprto
Ni odprto
Odprto
Ni odprto
Odprto
Ni odprto
Ni odprto
Ni odprto
Odprto
Odprto
Odprto
Ni odprto
Odprto
Odprto
Odprto
Ni odprto
Ni odprto
Zaprto
Ni odprto
Odprto
Odprto
Ni odprto
Ni odprto
Ni odprto
Odprto
Odprto
Ni odprto
Ni odprto
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PRILOGA III
Sektorji v okviru instrumenta IPA z dodeljenimi sredstvi v EUR in kot odstotek skupnega
zneska dodeljenih sredstev, za izbrane prednostne sektorje pa tudi zneski, za katere so bile
sklenjene pogodbe
IPA I (2007–2013)
(v EUR)
Komponente
Pomoč pri prehodu in vzpostavljanje institucij (I)
Regionalno in čezmejno sodelovanje (II)
Regionalni razvoj (III)
Razvoj kadrovskih virov (IV)
Razvoj podeželja (V)
Skupaj

Dodeljeno
Pravna država
Upravljanje
Drugo

Znesek, za katerega so bile
sklenjene pogodbe
11,98 %
452 341 541
14,88 %
649 386 948
8,47 %
0,15 %
35,51 %
395 641 762
9,93 %
19,07 %
100,00 %

% dodeljenih sredstev

548 702 551
681 747 546
388 179 777
7 000 000
1 626 891 869
455 055 077
873 890 000
4 581 466 820

IPA II (2014–2020)
(v EUR)
Sektor
Pravna država in temeljne pravice
Upravljanje in demokracija
Energetika
Kmetijstvo
Promet
Okolje
Konkurenčnost in inovacije
Izobraževanje, zaposlovanje in socialna politika
Teritorialno in regionalno sodelovanje
Skupaj

Dodeljeno
624 900 000
956 500 000
93 500 000
912 200 000
442 800 000
644 600 000
344 400 000
435 000 000
36 995 265
4 490 895 265

Znesek, za katerega so bile
sklenjene pogodbe
13,91 %
44 793 588
21,30 %
170 771 646

% dodeljenih
sredstev

2,08 %
20,31 %
9,86 %
14,35 %
7,67 %
9,69 %
0,82 %

100,00 %

Opomba: Sektorji, izbrani za to revizijo, so označeni z zelenim ozadjem.
Vir: Evropska komisija, podatki z dne 30. septembra 2017
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PRILOGA IV
Pregled revidiranih projektov instrumenta IPA I
Št.

Projekt

Znesek, za katerega so bile
sklenjene pogodbe
(v EUR)

Plačan znesek
(v EUR)

% črpanja
(plačano/podpisane
pogodbe)

Sektor

Začetek projekta

Načrtovan zaključek

29.05.15

29.05.17

15.12.17

10.12.15

15.03.17

31.12.18

pravna
država

07.05.13

15.02.15

30.10.15

90,37 %

pravna
država

27.07.12

27.07.14

27.03.15

78,72 %

pravna
država

12.12.14

65 481 515

43 452 609

66,36 %

pravna
država

2

Izboljšani odnosi med množičnimi mediji in sodstvom

1 615 000

1 453 500

90,00 %

3

Izboljšanje civilnega nadzora v Turčiji – faza II

3 800 000

3 433 935

4

Izboljšana učinkovitost turškega kazenskopravnega sistema

3 220 000

2 534 872

Učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju
terorizma

2 493 879

2 341 879

93,91 %

Skupaj za sektor pravna država

76 610 394

53 216 795

69,46 %

pravna
država

12.03.12

12.12.14

tesno
medinstitucionalno

02.03.15

02.03.17

dobava

16.12.15

30.07.16

30.07.16

07.09.16

6

Krepitev institucionalne zmogljivosti urada nacionalnega
odredbodajalca v Turčiji pri opravljanju njegovih nalog pri
izvajanju instrumenta IPA

220 607

192 506

87,26 %

upravljanje

21.01.16

07.09.16

7

Boj proti sivi ekonomiji in izboljšanje upravnih zmogljivosti
turškega davčnega urada

2 569 950

1 027 980

40,00 %

upravljanje

21.03.16

21.02.18

8

Krepitev razvoja civilne družbe in sodelovanja med civilno
družbo in javnim sektorjem v Turčiji (komponenta I)

3 757 500

3 473 908

92,45 %

upravljanje

01.06.12

26.11.14

9

Zmogljivost za lokalno načrtovanje naložb

1 714 500

1 714 500

100,00 %

upravljanje

01.11.14

03.11.16

21.12.15

16.06.16

21.12.15

20.09.17

Modernizacija turške carinske uprave VIII

7 083 015

Skupaj za sektor upravljanje

4 856 998

68,57 %

upravljanje

15 345 572

11 265 892

73,41 %

2 517 049

1 482 684

58,91 %

kadrovski
viri

50,76 %

kadrovski
viri

97,96 %

kadrovski
viri

40,31 %

kadrovski
viri
kadrovski
viri

11

Usposabljanje za delo v tekstilni industriji in podjetniška
pobuda

12

Spodbujanje rasti in uspešnosti podjetniškega ekosistema v
Ankari za povečanje zaposlenosti mladih

13

Spodbujanje registriranih zaposlitev z boljšim usmerjanjem
in inšpekcijskimi pregledi

14

Razvoj zmogljivosti delojemalcev in delodajalcev z
informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami

15

Spodbujanje socialne vključenosti na območjih, gosto
naseljenih z romskim prebivalstvom

8 440 644

3 912 423

46,35 %

Kadrovski viri skupaj

19 616 600

11 513 198

58,69 %

Vse skupaj

111 572 566

75 995 885

68,11 %

2 086 710

4 179 877

2 392 321

1 059 219

4 094 551

964 321

Dejanski datum zaključka

faza I

Socialno-ekonomski razvoj z razminiranjem in povečanjem
zmogljivosti za nadzor vzhodne turške meje – fazi I in II

10

Podaljšano do

faza II

1

5

Komponenta

tesno
medinstitucionalno
tesno
medinstitucionalno
tesno
medinstitucionalno

01.08.17

01.12.15

03.11.16
16.06.16
20.11.17

08.06.16

08.02.16

08.02.18

storitev 2

07.03.16

06.09.17

06.09.17

dobava

07.09.15

17.09.16

17.09.16

storitev

20.01.16

19.09.17

19.09.17

dobava

31.05.16

27.09.16

16.01.17

storitev

27.06.16

27.10.17

27.10.17

08.06.16

dobava

11.01.16

29.03.17

15.05.17

storitev

16.09.14

15.09.16

15.10.16

26.03.14

26.07.14

17.12.15

17.08.17

dobava

22.06.16

20.10.16

storitev

09.11.15

08.11.17

dobava

20.10.15

01.04.16

Trajnostnost

01.12.15

08.12.15

dobava

Zamude

01.08.17

storitev 1

storitev

Izložki

13.11.14
17.10.17

17.10.17
15.12.16

02.11.16

Vir: analiza Evropskega računskega sodišča na podlagi datumov in podatkov Evropske komisije z dne
30. septembra 2017
Izložki

Zamude

Trajnostnost

zagotovljeni

dva meseca ali manj

verjetna

delno zagotovljeni
niso bili zagotovljeni

več kot dva meseca, vendar
ublaženo
več kot dva meseca, ni bilo
ublaženo

obstaja tveganje
ni verjetna

zaradi faze izvajanje ni bila mogoča ocena

Dejanski datum zaključka: Zaključek v skladu s pogodbo (dokončanje, potek ali pričakovani datum
dokončanja).
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PRILOGA V
Seznam revizijskih razgovorov, opravljenih v Turčiji leta 2017
Obiski

Obiskan subjekt

13. marec

delegacija EU, veleposlanik in različne enote

14. marec

ministrstvo za zadeve EU, veleposlanik/nacionalni koordinator IPA in direktorat
za finančno sodelovanje

14. marec

turško računsko sodišče, predsednik

15. marec

ministrstvo za notranje zadeve, oddelek za zadeve EU in zunanje odnose

15. marec

ministrstvo za notranje zadeve (urad za upravljanje meja, turški center za
razminiranje) s predstavniki ministrstva za obrambo

15. marec

Program Združenih narodov za razvoj (projektna pisarna)

15. marec

ministrstvo za zadeve EU, ekipa za civilno družbo

15. marec

ministrstvo za notranje zadeve, oddelek za razvoj strategije

16. marec

ministrstvo za pravosodje (različni oddelki)

16. marec

Svet Evrope (projektna pisarna)

16. marec

ministrstvo za finance, davčna uprava

16. marec

odbor nadzornikov državne blagajne, revizijski organ za instrument IPA

17. marec

podsekretariat za državno blagajno, Centralna finančna in pogodbena enota
instrumenta IPA

17. marec

ekipa višjih svetovalcev iz SIGME (podpora za izboljšanje upravljanja in
vodenja), ki ocenjuje Turčijo

17. marec

podsekretariat za državno blagajno, nacionalni odredbodajalec za instrument
IPA

20. marec

inšpekcijski odbor kabineta predsednika vlade, služba za usklajevanje boja
proti goljufijam

20. marec

ministrstvo za carino in trgovino, generalni direktorat za EU in zunanje odnose
ter generalni direktorat za carinski nadzor

20. marec

ministrstvo za delo in socialno varnost, direktorat za EU in finančna pomoč

20. marec

razvojna agencija v Ankari

21. marec

Svetovna banka

21. marec

ustanova za socialno varnost

21. marec

bližnjevzhodna tehnološka univerza

21. marec

ministrstvo za družinsko in socialno politiko

21. marec

ministrstvo za finance (odbor za preiskovanje finančnega kriminala) s
predstavniki turške agencije za pravno ureditev bančništva in nadzor

22. marec

razvojna agencija za vzhodno Črno morje v Trabzonu

22. marec

javni izobraževalni center v Giresunu

22. marec

ministrstvo za razvoj

22. marec

delegacija EU

23. marec

center za socialne zadeve v Istanbulu

Vir: Evropsko računsko sodišče Vsi obiski so potekali v Ankari, razen če je drugače navedeno.
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PRILOGA VI
Posredno upravljanje v okviru instrumenta IPA I

IPA I

Komisija
Programsko načrtovanje, predhodne in
naknadne kontrole, spremljanje,
vrednotenje, revizija

Ministrstvo za zadeve EU

Državna blagajna

Pristojni uradnik za
akreditacije

Akreditacije,
kontrola,
spremljanje

Nacionalni

Nacionalni koordinator IPA

odredbodajalec

Koordinacija,
spremljanje
Revizija

Revizijski
organ

Operativna struktura

Centralna finančna in

Ministrstvo za delo in socialno

pogodbena enota
Odredbodajalec
programa

Komponenta I

varnost

Komponenta II

Razpisi, sklepanje pogodb, plačilo

Komponenta IV

Računovodenje, spremljanje

Končni upravičenci
(resorna ministrstva, organizacije itd.)

2

Posredno upravljanje v okviru instrumenta IPA II

IPA II
Komisija
Programsko načrtovanje, predhodne in
naknadne kontrole, spremljanje,
vrednotenje, revizija

Državna blagajna
Akreditacije,
kontrola,
spremljanje

Ministrstvo za zadeve EU

Nacionalni

Nacionalni koordinator IPA

odredbodajalec

Koordinacija,
Revizija

Revizijski

spremljanje

organ

Operativna struktura
Večletni akcijski programi

Letni akcijski programi

Vodilne institucije
Centra lna
fi nančna in
pogodbena
enota

Sporazum o
sodelovanju

Ministrstvo za notranje
zadeve

Ministrstvo za delo

Ministrstvo za pravosodje

in socialno varnost

Ministrstvo za zadeve EU

Razpisi, sklepanje
pogodb, plačilo,

Končni upravičenci
(resorna ministrstva, organizacije itd.)

računovodenje,
spremljanje

ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA:
„PREDPRISTOPNA POMOČ EU TURČIJI: DOSLEJ SLABI REZULTATI“
OPAŽANJA
Okvir 3 – Financiranje iz instrumenta IPA v podporo svobodi tiska (2007–2016)
Komisija opozarja, da naj bi bilo v okviru IPA II 35 % okvirnih dodelitev za obdobje 2014–2020
namenjenih podpiranju demokracije in pravne države. Temeljne pravice, vključno s svobodo tiska,
so jasno opredeljeno prednostno področje. Zaradi splošne zamude pri začetku izvajanja IPA II se
taki projekti še niso začeli. Komisija želi poudariti, da IPA ni edini instrument, ki podpira svobodo
tiska. Dopolnjujeta ga evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) in Sklad
za civilno družbo v sosedstvu, pri katerem sodeluje več držav. V obdobju 2013–2016 je bilo tako
Turčiji namenjenih sedem projektov EIDHR, povezanih z mediji.
Okvir 9 – Izboljšani odnosi med množičnimi mediji in sodstvom (projekt št. 2)
Komisija opozarja, da poročila o v rezultate usmerjenem spremljanju omogočajo hiter pregled
napredka pri izvajanju projekta v določenem trenutku.
ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
Priporočilo 1 – Boljše usmerjanje sredstev instrumenta IPA v okviru zastavljenih ciljev
Komisija sprejema to priporočilo.
Komisija je seznanjena s ciljnim datumom izvedbe in bo proučila preusmeritev v okviru
načrtovanja programov za leto 2018, pri čemer bo še naprej delovala v skladu s političnimi
smernicami.
Komisija opozarja, da na tako občutljivih področjih napredek ni odvisen samo od obsega dodeljenih
sredstev IPA, temveč, kar je še pomembneje, od politične volje turških oblasti.
Priporočilo 2 – Izboljšanje ocen sektorskega pristopa
Komisija sprejema to priporočilo.
Priporočilo 3 – Povečanje uporabe pogojev
Komisija sprejema to priporočilo.
Priporočilo 4 – Izboljšanje spremljanja smotrnosti projektov
Komisija sprejema to priporočilo.
Priporočilo 5 – Zmanjšanje zaostankov s selektivno uporabo posrednega upravljanja
Komisija sprejema to priporočilo.

Dogodek

Datum

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije

17.1.2017

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu)

7.12.2017

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku

6.2.2018

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh
jezikih

8.3.2018

Turčija je kot ena ključnih zunanjepolitičnih partneric in
kandidatka za članstvo v EU največja upravičenka do
zunanje pomoči EU. Evropsko računsko sodišče je
revidiralo uspešnost predpristopne pomoči v višini
3,8 milijona EUR na področjih pravne države, upravljanja
in kadrovskih virov. Ugotovilo je, da je bila pomoč v
splošnem dobro zasnovana in da so bili s projekti doseženi
izložki. Zaradi pomanjkanja politične volje in ker je
Komisija le malo izkoristila pogoje pomoči, pa s pomočjo
EU niso bile dovolj obravnavane nekatere temeljne
potrebe, trajnostnost rezultatov pa je bila pogosto
ogrožena. Zato Sodišče meni, da je bilo financiranje le
omejeno uspešno, in izreka več priporočil za izboljšave,
vključno z boljšo usmerjenostjo finančnih sredstev in
zaostritvijo pogojev.
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