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EU:s ekonomiska stöd till Turkiet har endast haft 
begränsad effekt, säger revisorerna 
EU:s ekonomiska stöd till Turkiet, som syftar till att hjälpa landet att anpassa sig till EU:s regelverk, har 
endast haft begränsad effekt, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Trots att stödet var 
väl utformat tillgodosåg finansieringen inte i tillräcklig grad vissa grundläggande behov inom sektorerna 
rättsstaten och samhällsstyrning, där viktiga reformer har försenats, säger revisorerna. På områden där 
det fanns en större politisk vilja, som tullar, sysselsättning och beskattning, var projekten till verklig hjälp 
för att anpassa Turkiet till EU:s regelverk. Men resultaten riskerar att inte bli hållbara, beroende på 
svårigheter att använda medlen och en tillbakagång i reformarbetet. 

EU:s planerade ekonomiska stöd till Turkiet 2007–2020 genom instrumentet för stöd inför anslutningen 
uppgår till mer än 9 miljarder euro. Revisorerna fokuserade på de prioriterade sektorerna rättsstaten, 
samhällsstyrning och mänskliga resurser (utbildning, sysselsättning och socialpolitik), som hade fått 
3,8 miljarder euro i anslag.  

Revisorerna konstaterade att kommissionen hade fastställt finansieringsmål som var specifika och 
överensstämde med den rättsliga ramen. Målen inom sektorerna rättsstaten, samhällsstyrning och 
mänskliga resurser var relevanta och baserade på de behov som Turkiet hade identifierat för att anpassa 
sig till EU:s regelverk och stärka sin administrativa kapacitet. 

I realiteten har dock anslagen i mycket liten utsträckning inriktats på ett antal grundläggande behov, säger 
revisorerna. Behoven gäller rättsväsendets oberoende och opartiskhet, kampen mot korruption på hög 
nivå och organiserad brottslighet, pressfrihet, förebyggande av intressekonflikter samt förstärkning av 
extern revision och det civila samhället. Enligt kommissionens egen analys, säger revisorerna, har 
framstegen inom dessa sektorer varit otillfredsställande under flera år, på grund av en brist på politisk vilja 
från de turkiska myndigheternas sida. 

”Från och med 2018 bör kommissionen rikta finansieringen till Turkiet bättre mot områden där reformer 
har försenats och behövs för trovärdiga framsteg mot en EU-anslutning, säger Bettina Jakobsen, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Revisorerna konstaterade att kommissionen hade beslutat att stödja sektorsomfattande reformer snarare 
än fristående projekt. Men sektorsbedömningarna var inte alltid övergripande, särskilt i fråga om 
givarsamordning, budgetanalys och resultatutvärdering. 
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Villkorande av finansiering kan bidra till att främja reformer, säger revisorerna. Men revisorerna 
konstaterade att trots att framstegen var fortsatt otillfredsställande hade kommissionen i mycket liten 
omfattning använt villkor för att främja reformer inom de prioriterade sektorerna. Framför allt använde 
kommissionen sällan sådana villkor som möjligheten att återcentralisera förvaltningen av projekt eller att 
vidta korrigerande åtgärder om projektvillkoren inte uppfylldes. Vidare återspeglades inte möjligheten att 
ställa in finansieringen om demokratiska principer och rättsstatsprincipen inte respekteras uttryckligen i 
bestämmelserna. 

De granskade projekten levererade i allmänhet avsedd output, vilket bidrog till att anpassa Turkiet till EU:s 
regelverk och stärka den administrativa kapaciteten, även om projekten ofta var försenade. Men 
hållbarheten i dessa positiva resultat är hotad säger revisorerna, främst på grund av bristen på politisk vilja 
– en situation som förvärrats av de storskaliga uppsägningarna och avstängningarna av offentliga 
tjänstemän och restriktionerna mot det civila samhället. 

En annan källa till oro är de stora eftersläpningarna i programplanering och genomförande som gjorde att 
finansieringsprogrammet försenades betydligt. Det medförde både att finansieringen minskade och att de 
turkiska myndigheterna hade kortare tid på sig att genomföra efterföljande projekt, och kommer att bidra 
till att upphandlingar och tilldelningar försenas ytterligare. Skälen till dessa förseningar var kända: 
bristande administrativ kapacitet vid vissa ministerier för att utarbeta projektförslag, övergången till den 
sektorsbaserade metoden och stor personalomsättning vid den kontraktsenhet som förvaltar merparten av 
EU-medlen i Turkiet. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer för att förbättra utformningen och genomförandet av 
föranslutningsstödet till Turkiet. Resultaten från granskningen bör också beaktas vid kommissionens 
halvtidsöversyn av finansieringen och vid utformningen av framtida stödprogram till EU:s 
utvidgningsländer. 

Särskild rapport nr 7/2018 EU:s föranslutningsstöd till Turkiet: endast begränsade resultat hittills finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

 

 


