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 Auditores da UE examinam ajuda à Turquia 

O Tribunal de Contas Europeu vai auditar o apoio financeiro da UE à Turquia. A Turquia é o 
maior beneficiário individual do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) da UE, 
recebendo mais de 40% do total das dotações desse instrumento. Segundo a Comissão 
Europeia, durante o período de 2007-2013 foram afetados à Turquia 4,79 mil milhões de euros, 
dos quais 4,58 mil milhões de euros foram autorizados e 3,49 mil milhões de euros foram 
pagos. Para o período de 2014-2020, foram afetados mais 4,45 mil milhões de euros, dos quais 
186 milhões de euros foram pagos (situação em maio de 2017). 

O IPA tem por objetivo apoiar o processo de adesão e as reformas subjacentes na Turquia. Contudo, 
atualmente verificam-se poucos progressos nas negociações de adesão da Turquia e registaram-se 
retrocessos nas reformas nos últimos anos. 

"A Turquia é o maior beneficiário da ajuda externa da UE e um parceiro estratégico nos domínios políticos 
fundamentais dos negócios estrangeiros, defesa, migração, luta contra o terrorismo e comércio. Porém, até 
ao momento, nunca auditámos a eficácia do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão da UE para a 
Turquia", declarou Hans Gustaf Wessberg, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela 
auditoria. 

A auditoria em curso avalia se a assistência de pré-adesão da UE à Turquia tem sido bem gerida e é eficaz. 
Concentra-se em três setores prioritários: o Estado de Direito e os direitos fundamentais; a democracia e a 
governação; e a educação, o emprego e as políticas sociais. 

Em março de 2017 decorreu uma visita de auditoria à Turquia, cujos resultados deverão estar disponíveis 
no primeiro semestre de 2018. 

Nota aos diretores das publicações 

A Turquia está ligada à UE através de um acordo de associação desde 1964 e de uma união aduaneira 
desde 1995. O Conselho Europeu concedeu à Turquia o estatuto de país candidato em dezembro de 1999, 
as negociações de adesão tiveram início em outubro de 2005 e o Conselho adotou a Parceria de Adesão 
com a República da Turquia em 2008. A execução desta parceria tem sido parcialmente apoiada pelo 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão. 

Desde 2006, foram abertos 16 dos 35 capítulos das negociações de adesão entre a UE e a Turquia. Em 
13 de dezembro de 2016, o Conselho afirmou que, nas circunstâncias atuais, não está prevista a abertura 
de novos capítulos. 




