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ES revidenti pārbauda Turcijai sniegto atbalstu 
Eiropas Revīzijas palāta plāno revidēt ES finansiālo atbalstu Turcijai. Turcija ir vienīgā valsts, kas 
ir saņēmusi vislielāko atbalstu no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA), proti, vairāk 
nekā 40 % no visiem IPA piešķīrumiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem no 
2007. gada līdz 2013. gadam tai piešķīra 4,79 miljardus EUR, no kuriem saistības bija uzņemtas 
par 4,58 miljardiem EUR, bet 3,49 miljardi EUR bija izmaksāti. Periodam no 2014. gada līdz 
2020. gadam ir piešķirti vēl 4,45 miljardi EUR, no tiem ir izmaksāti 186 miljoni EUR (stāvoklis 
2017. gada maijā). 

IPA mērķis ir atbalstīt iestāšanās procesu un tam pakārtotās reformas Turcijā. Tomēr pašlaik Turcijas 
pievienošanās sarunās virzība uz priekšu notiek lēni, un pēdējos gados reformas regresē. 

“Turcija saņem vislielāko daļu no ES ārējā atbalsta, un tā ir stratēģisks partneris galvenajās politikas jomās, 
konkrēti, ārlietās, aizsardzībā, migrācijā, terorisma apkarošanā un tirdzniecībā. Tomēr līdz šim mēs vēl ne 
reizi neesam revidējuši, cik efektīvs ir ES Pirmspievienošanās atbalsta instruments Turcijai,” sacīja par šo 
revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Hans Gustaf Wessberg. 

Pašlaik notiekošajā revīzijā vērtē, vai ES pirmspievienošanās atbalsts Turcijai ir labi pārvaldīts un vai tas ir 
efektīvs. Tiek pārbaudītas trīs prioritārās nozares: tiesiskums un pamattiesības, demokrātija un pārvaldība, 
kā arī izglītība, nodarbinātība un sociālā politika. 

Revidenti apmeklēja Turciju 2017. gada martā, un revīzijas rezultāti ir gaidāmi 2018. gada pirmajā pusē. 

Piezīmes izdevējiem 

Turciju ar ES saista Asociācijas nolīgums kopš 1964. gada un muitas savienība kopš 1995. gada. Eiropadome 
piešķīra Turcijai kandidātvalsts statusu 1999. gada decembrī, pievienošanās sarunas sākās 2005. gada 
oktobrī, 2008. gadā Padome pieņēma pievienošanās partnerību ar Turcijas Republiku, un tās īstenošanu 
daļēji atbalsta ar Pirmspievienošanās atbalsta instrumentu. 

Kopš 2006. gada ES un Turcijas pievienošanās sarunās ir atvērtas 16 no 35 sadaļām. 2016. gada 
13. decembrī Padome paziņoja, ka, ņemot vērā pašreizējo situāciju, netiek izskatīta nevienas jaunas sadaļas 
atvēršana. 

 


