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Stqarrija għall-Istampa 

Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Marzu 2018 
 
 

L-assistenza finanzjarja mogħtija mill-UE lit-Turkija kellha 
biss effett limitat, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-assistenza finanzjarja mogħtija mill-UE lit-
Turkija, li għandha l-għan li tgħin lill-pajjiż jiġi allinjat mad-dritt tal-UE, kellha biss effett limitat. L-
awdituri jgħidu li għalkemm l-assistenza kienet imfassla tajjeb, il-finanzjament ma indirizzax biżżejjed xi 
wħud mill-ħtiġijiet fundamentali fis-setturi tal-istat tad-dritt u tal-governanza, fejn riformi kritiċi 
għadhom ma seħħewx. F’oqsma fejn ir-rieda politika kienet akbar, bħad-dwana, l-impjieg u t-tassazzjoni, 
il-proġetti fil-fatt irnexxielhom jgħinu biex it-Turkija tiġi allinjata mad-dritt tal-UE. Iżda huwa possibbli li 
r-riżultati ma jkunux sostenibbli minħabba d-diffikultajiet fl-infiq tal-fondi u r-rigress tar-riformi. 

L-assistenza finanzjarja li l-UE kienet qed tippjana li tagħti lit-Turkija mill-2007 sal-2020 permezz tal-
Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni tammonta għal aktar minn EUR 9 biljun. L-awdituri ffukaw 
fuq is-setturi prijoritarji tal-istat tad-dritt, il-governanza u r-riżorsi umani (l-edukazzjoni, l-impjieg u l-politiki 
soċjali), li għalihom kienu ġew allokati EUR 3.8 biljun.  

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni ssettjat objettivi ta’ finanzjament li kienu speċifiċi u konsistenti mal-qafas 
legali. L-objettivi għas-setturi tal-istat tad-dritt, il-governanza u r-riżorsi umani kienu rilevanti u bbażati fuq 
il-ħtiġijiet li t-Turkija kienet identifikat sabiex tallinja lilha nfisha mad-dritt tal-UE u ssaħħaħ il-kapaċità 
amministrattiva tagħha. 

L-awdituri jgħidu li madankollu, fir-realtà, il-fondi li ntnefqu bilkemm indirizzaw għadd ta’ ħtiġijiet 
fundamentali. Dawn huma l-indipendenza u l-imparzjalità tas-sistema ġudizzjarja, il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni fil-livelli għolja u l-kriminalità organizzata, il-libertà tal-istampa, il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' 
interess u t-tisħiħ tal-awditjar estern u tas-soċjetà ċivili. L-awdituri jgħidu wkoll li, skont l-analiżi li l-
Kummissjoni stess wettqet, il-progress li sar f’dawn l-oqsma ma kienx sodisfaċenti għal bosta snin, peress li 
hemm nuqqas ta’ rieda politika min-naħa tal-awtoritajiet Torok. 

“Jenħtieġ li, mill-2018 ’il quddiem, il-Kummissjoni timmira aħjar il-finanzjament li tagħti lit-Turkija f’oqsma 
fejn ir-riformi meħtieġa biex isir progress kredibbli lejn l-adeżjoni mal-UE għadhom ma seħħewx,” qalet 
Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 
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L-awdituri sabu li l-Kummissjoni kienet iddeċidiet li tappoġġa riformi fis-setturi kollha minflok proġetti 
awtonomi. Iżda l-valutazzjonijiet tas-setturi mhux dejjem kienu komprensivi, speċjalment fil-koordinazzjoni 
tad-donaturi, l-analiżi baġitarja u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni. 

L-awdituri jgħidu li, l-applikazzjoni ta’ kundizzjonijiet għall-finanzjament tista’ tikkontribwixxi biex tistimula 
l-proċess ta’ riforma. Iżda minkejja li l-progress għadu mhuwiex qed ikun sodisfaċenti, l-awdituri sabu li l-
Kummissjoni ftit li xejn kienet għamlet użu mill-kundizzjonijiet biex tappoġġa r-riformi fis-setturi prijoritari. 
B’mod partikolari, il-Kummissjoni rarament użat kundizzjonijiet bħall-possibbiltà li tirriċentralizza l-ġestjoni 
ta’ proġetti jew li tapplika miżuri korrettivi jekk il-kundizzjonijiet tal-proġetti ma jkunux ġew issodisfati. 
Barra minn hekk, il-possibbiltà li twaqqaf il-finanzjament f’każ li l-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-
dritt ma jiġux rispettati ma kinitx riflessa b’mod espliċitu fir-regolamenti. 

Il-proġetti li ġew awditjati ġeneralment wasslu l-outputs intenzjonati, li kkontribwew għall-allinjament tat-
Turkija mad-dritt tal-UE u għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tagħha, anke jekk dawn spiss iddewmu. 
Iżda, minkejja dan, skont l-awdituri s-sostenibbiltà ta’ dawn ir-riżultati pożittivi hija kompromessa, 
prinċipalment minħabba n-nuqqas ta’ rieda politika, sitwazzjoni li ġiet aggravata mis-sensji estensivi u s-
sospensjonijiet tal-uffiċjali pubbliċi li seħħew, kif ukoll mir-restrizzjonijiet fuq is-soċjetà ċivili. 

Sors ieħor ta’ tħassib huwa li, minħabba d-dewmien ġenerali fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni, il-
programm ta’ finanzjament iddewwem b’mod sinifikanti. Dan wassal għal tnaqqis kemm fil-finanzjament 
kif ukoll fiż-żmien li l-awtoritajiet Torok kellhom biex jimplimentaw proġetti sussegwenti, u se jkompli 
jikkontribwixxi għal dewmien fis-sejħiet għall-offerti u l-ikkuntrattar tal-proġetti. Ir-raġunijiet għal dan id-
dewmien kienu magħrufa: il-kapaċità amministrattiva dgħajfa f’xi ministeri f’dak li jirrigwarda t-tħejjija ta’ 
proposti għall-proġetti, it-tranżizzjoni għall-approċċ settorjali u d-dawran eċċessiv tal-persunal fl-unità tal-
kuntratti li timmaniġġja l-biċċa l-kbira mill-fondi tal-UE li jintnefqu fit-Turkija. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet biex isir titjib fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-
assistenza ta’ qabel l-adeżjoni li tingħata lit-Turkija. Barra minn hekk, ir-riżultati tal-awditjar se jittieħdu 
inkunsiderazzjoni fl-analiżi ta' nofs it-terminu li l-Kummissjoni biħsiebha twettaq dwar il-programm ta’ 
finanzjament, kif ukoll fit-tfassil tal-programmi futuri ta’ assistenza għal pajjiżi involuti fit-tkabbir tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2018 “Assistenza ta’ qabel l-adeżjoni mogħtija mill-UE lit-Turkija: Ir-riżultati li 
nkisbu sa issa għadhom limitati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-
UE. 

 

 

 


