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ES auditoriai tikrina pagalbą Turkijai 
Europos Audito Rūmai rengiasi audituoti ES finansinę paramą Turkijai. Turkija yra vienintelė 
didžiausia naudos gavėja pagal ES pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP); jai tenka 
daugiau kaip 40 % visų PNPP asignavimų. Pasak Europos Komisijos, 2007–2013 m. laikotarpiu 
Turkijai buvo skirta 4,79 milijardo eurų lėšų, iš kurių 4,58 milijardo eurų buvo įsipareigota skirti, 
o 3,49 milijardo eurų – išmokėta. 2014–2020 m. buvo skirta dar 4,45 milijardo eurų, iš kurių 
buvo išmokėti 186 milijonai eurų (padėtis 2017 m. gegužės mėn.). 

PNPP tikslas – remti stojimo procesą ir su juo susijusias reformas Turkijoje. Tačiau Turkijai vedant derybas 
šiuo metu padaryta dar labai nedidelė pažanga, o su reformomis susijusi padėtis pastaraisiais metais 
blogėjo. 

„Turkija yra Europos Sąjungoje didžiausia išorės pagalbos naudos gavėja ir strateginė partnerė 
pagrindinėse užsienio reikalų, gynybos, migracijos, kovos su terorizmu ir prekybos politikos srityse. Tačiau 
iki šiol mes niekada nesame auditavę Turkijos pasirengimo narystei pagalbos priemonės veiksmingumo“, – 
pareiškė už šį auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg. 

Tebevykdomo audito metu vertinama, ar ES pasirengimo narystei pagalba Turkijai yra gerai valdoma ir 
veiksminga. Pagrindinis dėmesys skiriamas trims prioritetiniams sektoriams: teisinei valstybei, ir 
pagrindinėms teisėms, demokratijai ir valdymui bei švietimui, užimtumui ir socialinei politikai. 

Audito vizitas į Turkiją buvo atliktas 2017 m. kovo mėn.; tikimasi, kad audito rezultatai bus gauti pirmąjį 
2018 m. pusmetį. 

Pastabos leidėjams 

Turkija pagal Asociacijos susitarimą yra susieta su ES nuo 1964 m, o su muitų sąjunga – nuo 1995 m. 
Europos Vadovų Taryba Turkijai suteikė šalies kandidatės statusą 1999 m. gruodžio mėn., derybos dėl 
stojimo buvo pradėtos 2005 m. spalio mėn., o 2008 m. Taryba su Turkijos Respublika patvirtino Stojimo 
partnerystę, kurios vykdymas buvo iš dalies remiamas pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę. 

Nuo 2006 m. stojimo derybos tarp ES ir Turkijos pradėtos dėl 16 iš 35 skyrių. 2016 m. gruodžio 13 d. Taryba 
pareiškė, kad atsižvelgiant į dabartines vyraujančias aplinkybes, nėra planuojama pradėti derybų dėl jokių 
naujų skyrių. 

 


