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L-Awdituri tal-UE jeżaminaw l-għajnuna li tingħata lit-
Turkija 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri se tawditja l-appoġġ finanzjarju li jingħata mill-UE għat-Turkija. It-
Turkija hija l-akbar benefiċjarju waħdieni tal-Istrument tal-UE għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni (IPA), u tirċievi aktar minn 40 % tal-allokazzjonijiet kollha li jingħataw taħt l-IPA. Skont 
il-Kummissjoni Ewropea, matul il-perjodu 2007-2013, it-Turkija ġiet allokata EUR 4.79 biljun, li 
minnhom EUR 4.58 biljun kienu impenjati, u tħallsu EUR 3.49 biljun. Għall-perjodu 2014-2020, 
ġew allokati EUR 4.45 biljun oħra, li minnhom tħallsu EUR 186 miljun (is-sitwazzjoni 
f'Mejju 2017). 

L-għan tal-IPA huwa li jagħti appoġġ għall-proċess ta' adeżjoni u għar-riformi sottostanti fit-Turkija. 
Madankollu, bħalissa ftit li xejn qed isir progress fin-negozjati tal-adeżjoni ta' dan il-pajjiż u, fi snin reċenti, 
ir-riformi kienu qed jaqgħu lura. 

“It-Turkija hija l-akbar benefiċjarju tal-UE f'dak li jirrigwarda l-għajnuna esterna, u hija sieħeb strateġiku fl-
oqsma ta' politika ewlenin tal-affarijiet barranin, id-difiża, il-migrazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kummerċ. Iżda sa issa għadna qatt ma awditjajna l-effettività tal-Istrument tal-UE għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni, għat-Turkija,” qal is-Sur Hans Gustaf Wessberg, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għall-awditu. 

L-awditu li għaddej qed jivvaluta jekk l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni li tingħata mill-UE lit-Turkija ġietx 
immaniġġjata tajjeb u kinitx effettiva. Huwa jiffoka fuq tliet setturi prijoritarji: l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali; id-demokrazija u l-governanza; u l-edukazzjoni, l-impjieg u l-politiki soċjali. 

F'Marzu 2017, saret żjara tal-awditjar lit-Turkija u r-riżultati tal-awditu huma mistennija li jkunu disponibbli 
fl-ewwel sitt xhur tal-2018. 

Noti lill-Edituri 

It-Turkija kellha konnessjonijiet mal-UE sa mill-1964 permezz ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni u mill-1995 
permezz ta' unjoni doganali. Il-Kunsill Ewropew ta lit-Turkija l-istatus ta' pajjiż kandidat f'Diċembru 1999, in-
negozjati tal-adeżjoni nfetħu f'Ottubru 2005, u fl-2008 il-Kunsill adotta s-Sħubija ta' Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija li l-eżekuzzjoni tagħha ġiet appoġġata parzjalment mill-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni. 

Mill-2006 'l hawn, infetħu 16 mill-35 kapitolu fin-negozjati tal-adeżjoni bejn l-UE u t-Turkija. Fit-
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13 ta' Diċembru 2016 il-Kunsill iddikjara li, taħt iċ-ċirkustanzi prevalenti bħalissa, ma hemm l-ebda ħsieb li 
jinfetħu kapitoli ġodda. 

 


