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[bijgewerkt op 13 juni 2017] 
 
 

EU-controleurs onderzoeken steun aan Turkije 
De Europese Rekenkamer gaat een controle uitvoeren van de financiële steun van de EU aan 
Turkije. Turkije is het land dat het meeste geld ontvangt uit het EU-instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA): meer dan 40 % van alle IPA-toewijzingen. Volgens de Europese 
Commissie werd er in de periode 2007-2013 4,79 miljard euro aan Turkije toegewezen, 
waarvan er 4,58 miljard euro werd vastgelegd en 3,49 miljard euro werd uitbetaald. Voor de 
periode 2014-2020 werd nog eens 4,45 miljard euro toegewezen, waarvan 186 miljoen euro is 
uitbetaald (stand van mei 2017). 

Met het IPA wordt beoogd het toetredingsproces en de daarmee samenhangende hervormingen in Turkije 
te ondersteunen. De toetredingsonderhandelingen met Turkije vertonen momenteel echter weinig 
vooruitgang en de afgelopen jaren werden hervormingen weer teruggedraaid. 

“Turkije is de grootste ontvanger van externe steun van de EU en een strategische partner op de belangrijke 
beleidsterreinen buitenlandse zaken, defensie, migratie, terrorismebestrijding en handel. Maar tot nu toe 
hebben we nooit de doeltreffendheid van het EU-instrument voor pretoetredingssteun aan Turkije 
gecontroleerd”, aldus Hans Gustaf Wessberg, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk 
is voor de controle. 

Bij de lopende controle wordt beoordeeld of de pretoetredingssteun van de EU voor Turkije goed is 
beheerd en doeltreffend was. Er wordt vooral gekeken naar drie prioritaire sectoren: de rechtsstaat en de 
grondrechten; democratie en governance; en onderwijs-, werkgelegenheids- en sociaal beleid. 

In maart 2017 is een controlebezoek afgelegd in Turkije en de resultaten van de controle worden in de 
eerste helft van 2018 verwacht. 

Noot voor de redactie 

Turkije is sinds 1964 met de EU verbonden via een associatieovereenkomst en sinds 1995 via een douane-
unie. De Europese Raad kende Turkije in december 1999 de status van kandidaat-lidstaat toe; de 
toetredingsonderhandelingen werden in oktober 2005 geopend en de Raad sloot in 2008 een 
toetredingspartnerschap met de Republiek Turkije; de uitvoering hiervan werd gedeeltelijk ondersteund 
door het instrument voor pretoetredingssteun. 

Sinds 2006 zijn 16 van de 35 hoofdstukken in de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije 
geopend. Op 13 december 2016 verklaarde de Raad dat onder de huidige omstandigheden niet wordt 
overwogen nieuwe hoofdstukken te openen. 

 


