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Sporočilo za javnost 

Luxembourg, 14. marca 2018 
 
 

Finančna pomoč EU Turčiji je imela po besedah revizorjev 
le omejen učinek 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča je imela finančna pomoč EU Turčiji, namenjena 
uskladitvi prava države s pravom EU, le omejen učinek. Revizorji pravijo, da je bila pomoč sicer dobro 
zasnovana, vendar pa financiranje ni v zadostni meri obravnavalo nekaterih temeljih potreb v sektorjih 
pravna država in upravljanje, v katerih so nekatere pomembne reforme že dolgo nujne. Na področjih, na 
katerih je več politične volje, kot so na primer carina, zaposlovanje in obdavčevanje, so projekti 
pripomogli k uskladitvi prava Turčije s pravom EU. Toda zaradi težav pri porabi sredstev in nazadovanja 
na področju reform rezultati morda niso trajnostni. 

Načrtovana finančna pomoč EU Turčiji iz instrumenta za predpristopno pomoč v obdobju od leta 2007 do 
leta 2020 znaša več kot 9 milijard EUR. Revizorji so se osredotočili na prednostne sektorje: pravna država, 
upravljanje in kadrovski viri (izobraževanje, zaposlovanje in socialne politike), ki jim je bilo dodeljeno 3,8 
milijarde EUR.  

Revizorji so ugotovili, da so bili cilji financiranja, ki jih je določila Komisija, specifični in skladni s pravnim 
okvirom. Cilji 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 prava s pravom EU in krepitvijo svojih 
upravnih zmogljivosti. 

Toda po besedah revizorjev porabljena sredstva dejansko skoraj niso obravnavala številnih 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 analize Komisije napredek na teh področjih že več let ni bil zadovoljiv, saj ni politične 
volje turških organov. 

„Komisija naj od leta 2018 naprej financiranje za Turčijo bolje usmerja na področja, na katerih bi reforme že 
morale biti izvedene in so potrebne za kredibilen napredek pri pristopanju k EU,“ je povedala članica 
Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen, ki je pristojna za poročilo. 
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Revizorji so ugotovili, da se je Komisija odločila, da bo podpirala reforme, ki zajemajo cel sektor in ne samo 
posameznih projektov. Toda ocene sektorjev niso bile vedno celovite, zlasti glede usklajevanja donatorjev, 
proračunske analize in ocenjevanja smotrnosti. 

Revizorji pravijo, da bi uporaba pogojev za financiranje pripomogla k spodbujanju reform. Kljub 
nenehnemu nezadovoljivemu napredku so revizorji ugotovili, da je Komisija le malo izkoristila pogoje za 
podporo reform v prednostnih sektorjih. Zlasti je redko uporabila pogoje, kot so možnost ponovne 
centralizacije vodenja projektov ali popravljalni ukrepi, če projekt ni izpolnil pogojev. Poleg tega možnost 
začasne ustavitve financiranja, če načeli demokracije in pravne države nista upoštevani, ni bila izrecno 
navedena u uredbah. 

Revidirani projekti so na splošno prinesli načrtovane izložke, ki so prispevali k uskladitvi prava Turčije s 
pravom EU in krepitvi upravnih zmogljivosti, čeprav pogosto z zamudo. Toda revizorji pravijo, da je 
trajnostnost teh pozitivnih rezultatov ogrožena predvsem zaradi pomanjkanja politične volje, stanja, ki ga 
dodatno poslabšujejo množična odpuščanja in suspendiranja javnih uslužbencev ter omejevanje delovanja 
civilne družbe. 

Zaskrbljujoče je bilo tudi to, da je imel program financiranja zaradi zaostankov pri programskem 
načrtovanju in izvajanju veliko zamudo. To je privedlo tako do zmanjšanja financiranja kot tudi do 
skrajšanja časa, ki je bil turškim organom na voljo za izvedbo projektov, poleg tega pa bo dodatno 
prispevalo k zamudam pri razpisih 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 enoti za pogodbe, ki upravlja večino sredstev EU, ki se porabijo v 
Turčiji. 

Revizorji so izrekli več priporočil za izboljšanje zasnove in izvajanja predpristopne pomoči Turčiji. Poleg tega 
se bodo revizijski rezultati upoštevali pri vmesnem pregledu financiranja, ki ga bo izvedla Komisija, in pri 
zasnovi prihodnjih programov pomoči državam kandidatkam za vstop v EU. 
Posebno poročilo št. 7/2018 – Predpristopna pomoč EU Turčiji: doslej le omejeni rezultati – je na voljo na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
 

 

 


