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Comunicat de presă 

Luxemburg, 14 martie 2018 
 
 

Asistența financiară acordată de UE Turciei a avut doar un 
efect limitat, afirmă Curtea de Conturi Europeană 
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, asistența financiară acordată de UE 
Turciei în scopul alinierii acestei țări la legislația UE a avut doar un efect limitat. În opinia Curții, asistența 
a fost bine concepută, dar finanțarea nu a abordat într-o măsură suficientă unele nevoi fundamentale 
din sectoarele statului de drept și guvernanței, unde o serie de reforme critice se lasă așteptate. În 
domeniile în care exista o voință politică mai puternică, precum domeniul vamal, ocuparea forței de 
muncă și fiscalitatea, proiectele au contribuit într-adevăr la alinierea Turciei la legislația UE. Este posibil 
însă ca rezultatele obținute să nu fie sustenabile, din cauza dificultăților întâmpinate la cheltuirea 
fondurilor, precum și din cauza regreselor observate în ceea ce privește reformele. 

Pentru perioada 2007-2020, asistența financiară planificată pentru Turcia din partea UE prin intermediul 
Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) se ridică la peste 9 miliarde de euro. Auditorii s-au axat 
pe sectoarele prioritare ale statului de drept, guvernanței și resurselor umane (educație, ocuparea forței de 
muncă și politicile sociale), pentru care fusese alocat un buget de 3,8 miliarde de euro.  

Potrivit constatărilor Curții, Comisia a stabilit obiective de finanțare care erau precise și în concordanță cu 
cadrul legal. Obiectivele pentru sectoarele statului de drept, guvernanței și resurselor umane erau 
relevante și se bazau pe nevoile pe care Turcia le identificase în vederea alinierii la legislația UE și 
a consolidării capacității sale administrative. 

Curtea consideră însă că, în realitate, fondurile cheltuite au abordat doar într-o foarte mică măsură un 
număr de nevoi fundamentale. Printre aceste nevoi se numără independența și imparțialitatea sistemului 
judiciar, lupta împotriva corupției la nivel înalt și a criminalității organizate, libertatea presei, prevenirea 
conflictelor de interese și consolidarea auditului extern și a societății civile. Potrivit Curții, analiza proprie a 
Comisiei a arătat că progresul în aceste domenii a fost nesatisfăcător timp de mai mulți ani, dată fiind 
o anumită lipsă de voință politică din partea autorităților turce. 

„Începând cu 2018, Comisia ar trebui să direcționeze mai bine finanțarea pentru Turcia spre acele domenii 
în care reformele sunt necesare pentru un progres credibil pe calea aderării la UE și trebuiau realizate de 
mult”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. 
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Auditorii au constatat că Comisia decisese să sprijine mai degrabă reforme sectoriale decât proiecte 
individuale. Or, evaluările sectoriale nu erau întotdeauna cuprinzătoare, în special în ceea ce privește 
coordonarea donatorilor, analizele bugetare și evaluarea performanței. 

Curtea consideră că utilizarea de condiții pentru acordarea finanțării poate contribui la stimularea 
reformelor. S-a constatat însă că, în pofida progreselor constant nesatisfăcătoare, Comisia recursese într-o 
foarte mică măsură la aplicarea de condiții pentru a sprijini reformele în sectoarele prioritare. De exemplu, 
Comisia a utilizat rareori condiții precum opțiunea de a recentraliza gestionarea proiectelor sau măsurile 
corective care puteau fi aplicate în cazul în care condițiile aferente proiectelor nu erau respectate. În plus, 
posibilitatea de a suspenda finanțarea în cazul nerespectării principiilor democrației și ale statului de drept 
nu a fost reflectată în mod explicit în regulamente. 

Proiectele auditate au obținut în general realizările preconizate, ceea ce a contribuit la alinierea Turciei la 
legislația UE și la consolidarea capacității sale administrative, chiar dacă aceste realizări au fost adesea 
întârziate. Curtea consideră însă că sustenabilitatea acestor rezultate pozitive este în pericol, în principal 
din cauza lipsei de voință politică, situația fiind agravată de concedierile și de suspendările pe scară largă 
ale funcționarilor publici, precum și de restricțiile asupra societății civile. 

O altă sursă de preocupare este reprezentată de faptul că, din cauza unor restanțe generalizate în materie 
de programare și implementare, programul de finanțare a cunoscut întârzieri importante. Acest lucru 
a antrenat reduceri atât ale fondurilor, cât și ale timpului aflat la dispoziția autorităților turce pentru a pune 
în aplicare proiecte ulterioare și, în plus, va avea ca efect întârzierea procedurilor de ofertare și de 
contractare. Cauzele acestor întârzieri erau cunoscute: slaba capacitate administrativă din cadrul anumitor 
ministere în ceea ce privește elaborarea propunerilor de proiecte, trecerea la abordarea sectorială și rata 
excesivă de rotație a personalului în cadrul unității responsabile de contracte, care gestionează cea mai 
mare parte a fondurilor UE cheltuite în Turcia. 

Curtea formulează o serie de recomandări care vizează îmbunătățirea concepției și a implementării 
asistenței pentru preaderare acordate Turciei. În plus, rezultatele auditului vor contribui la evaluarea 
intermediară realizată de Comisie cu privire la finanțare, precum și la conceperea viitoarelor programe de 
asistență pentru preaderare destinate țărilor implicate în procesul de aderare la UE. 
Raportul special nr. 7/2018, intitulat „Asistența pentru preaderare acordată Turciei de către Uniunea 
Europeană: doar rezultate limitate până în prezent”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). 
 

 

 


