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Одиторите на ЕС проверяват помощта за Турция 
Европейската сметна палата (ЕСП) ще извърши одит на финансовата помощ на ЕС за Турция. Страната 
е най-големият бенефициент на европейския Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), тъй 
като получава над 40 % от всички средства по ИПП. По данни на Европейската комисия, за периода 
2007—2013 г. Турция е получила 4,79 млрд. евро, от които за 4,58 млрд. евро са били поети 
задължения, а 3,49 млрд. евро са изплатени. Други 4,45 млрд. евро са били отпуснати за периода 
2014—2020 г, от които 186 млн. евро са изплатени (към май 2017 г.). 

Предприсъединителната помощ има за цел да осигури подкрепа за присъединителния процес и за провеждането 
на реформи в Турция. Все още няма значителен прогрес в преговорите за присъединяване на Турция, 
а реформите се бавят през последните години. 

„Турция е най-големият бенефициент на външна помощ от ЕС и стратегически партньор за ключови области 
на политиката, като външните работи, отбраната, миграцията, борбата срещу тероризма и търговията. 
Но до този момент никога не сме извършвали проверка на ефективността на Инструмента за 
предприсъединителна помощ на ЕС за Турция,“ заяви Ханс Густав Весберг, членът на ЕСП, който отговоря за този 
одит. 

Проверката ще разгледа въпроса дали предприсъединителната помощ на ЕС за Турция е управлявана добре 
и дали е била ефективна. Тя ще бъде насочена към три приоритетни сектора: върховенство на закона и основни 
права, демокрация и система на управление, както и образование, заетост и социални политики. 

През март 2017 г. бе извършено одитно посещение в Турция, резултатите от което се очаква да бъдат оповестени 
към средата на 2018 г. 

Бележки към редакторите 

Турция е свързана с ЕС чрез споразумение за асоцииране от 1964 г. и с митническия съюз от 1995 г. Европейският 
съвет даде на Турция статут на страна кандидатка през декември 1999 г., през октомври 2005 г. започнаха 
преговори за присъединяване, а Съветът прие Партньорството за присъединяване с Република Турция през 
2008 г., чието изпълнение беше частично подпомогнато от Инструмента за предприсъединителна помощ. 

От 2006 г. насам са отворени 16 от 35-те глави от преговорите за присъединяване между ЕС и Турция. На 13 
декември 2016 г. Съветът заяви, че не се обсъжда отварянето на нови преговорни глави при сегашните 
обстоятелства. 

 


