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ELi audiitorid uurivad Türgile antavat abi 
Euroopa Kontrollikojal on plaanis auditeerida Türgile antavat ELi rahalist toetust. Türgi on ELi 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) suurim toetusesaaja – riigile eraldatakse üle 40 % 
kõigist IPA vahenditest. Euroopa Komisjoni andmetel eraldati ajavahemikul 2007–2013 Türgile 
4,79 miljardit eurot, millest 4,58 miljardit eurot kaeti kulukohustustega ja 3,49 miljardit eurot 
maksti välja. Perioodiks 2014–2020 on eraldatud veel 4,45 miljardit eurot, millest 186 miljonit 
eurot on välja makstud (2017. aasta mai seisuga). 

IPA eesmärk on toetada ühinemisprotsessi ja selle aluseks olevaid reforme Türgis. Praegu edenevad 
ühinemisläbirääkimised Türgiga aga aeglaselt ja reformide elluviimisel on viimastel aastatel toimunud 
tagasiminek. 

„Türgi on suurim ELi välisabi saaja ja strateegiline partner sellistes võtmetähtsusega valdkondades, nagu 
välispoliitika, kaitse, ränne, terrorismivastane võitlus ja kaubandus. Ometi ei ole me siiani auditeerinud ELi 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendist Türgile antava abi mõjusust“, ütles aruande eest vastutav 
kontrollikoja liige Hans Gustaf Wessberg. 

Käimasoleva auditi käigus hinnatakse, kas ELi poolt Türgile antud ühinemiseelne abi on hästi hallatud ja 
mõjus. Keskendutakse kolmele esmatähtsale valdkonnale: õigusriigile ja põhiõigustele, demokraatiale ja 
valitsemisele ning haridusele, tööhõivele ja sotsiaalpoliitikale. 

2017. aasta märtsis tehti Türki auditikülastus ja auditi tulemusi on oodata 2018. aasta esimesel poolel. 

Toimetajatele 

Türgi on olnud seotud ELiga alates 1964. aastast, mil sõlmiti assotsieerimisleping; 1995. aastal järgnes 
ühinemine tolliliiduga. Euroopa Ülemkogu andis Türgile 1999. aasta detsembris kandidaatriigi staatuse, 
ühinemisläbirääkimisi alustati 2005. aasta oktoobris, ja nõukogu kiitis 2008. aastal heaks 
ühinemispartnerluse Türgi Vabariigiga. Ühinemispartnerluse rakendamist on osaliselt toetanud 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend. 

Alates 2006. aastast on ELi ja Türgi vahelistel ühinemisläbirääkimistel avatud 16 peatükki 35-st. 
13. detsembril 2016 teatas nõukogu, et praegustes tingimustes uute peatükkide avamist ei kaaluta. 

 


