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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la restituirea fondurilor 
alocate Turciei în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare, având în 
vedere încetarea actuală a procesului de preaderare, și la suprimarea acestui program 
pentru Turcia în actualul cadru financiar multianual (CFM)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 
17 iulie 2006,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 care prevede suspendarea ajutorului 
în cazul nerespectării principiilor democratice;

B. întrucât Raportul special nr. 7/2018 al Curții de Conturi Europene concluzionează că 
fondurile cheltuite nu au acoperit aproape deloc o serie de nevoi de bază;

C. întrucât Turcia a primit aproximativ 4,5 miliarde EUR din Instrumentul de asistență 
pentru preaderare pentru perioada 2007-2013 și aproximativ 3,5 miliarde EUR pentru 
perioada 2014-2020;

D. întrucât Consiliul Uniunii Europene a declarat în iunie 2019 că negocierile de aderare cu 
Turcia au stagnat, fără a se realiza progrese de la momentul respectiv;

E. întrucât este foarte probabil ca Turcia să nu fie niciodată membră a Uniunii Europene,

1. însărcinează Comisia să solicite recuperarea fondurilor care nu au fost necesare din 
cauza neaderării la UE;

2. însărcinează Comisia să solicite, de asemenea, recuperarea fondurilor utilizate din 
neglijență;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Consiliului European și Comisiei.


