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ES auditoriai nagrinės Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonę 
Europos Audito Rūmai rengiasi atlikti Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės auditą. Priemonė 
buvo įsteigta 2016 m. sausio 1 d. po to, kai Europos Vadovų Taryba paragino skirti daug 
daugiau papildomų lėšų pabėgėliams Turkijoje remti. Priemonės biudžetas yra 3 milijardai 
eurų, kuriuos sudaro 1 milijardas eurų iš ES biudžeto ir 2 milijardai eurų iš valstybių narių. 
Auditoriai nagrinės, ar ši priemonė teikia veiksmingą paramą. Jie taip pat paskelbė informacinį 
dokumentą apie šią priemonę, skirtą tiems, kas šia tema domisi. 

Priemonė remia tiek humanitarines, tiek nehumanitarines veiklas. Šios vienos svarbiausių Sąjungos 
pabėgėlių krizės sprendimo priemonių tikslas yra sklandus, veiksmingas ir koordinuotas ES paramos 
pabėgėliams Turkijoje sutelkimas. Auditoriai Priemonės struktūrą ir veikimą nagrinės visapusiškai. 
Daugiausia dėmesio jie skirs jos valdymui – koordinavimui, administravimo tvarkai, veikimui ir 
stebėjimui – bei suteikta humanitarine pagalba pasiektiems rezultatams. 

„Padidėjus migracijai, visų pirma dės Sirijos konflikto, Turkija tapo daugiausia pabėgėlių priglobusia 
šalimi pasaulyje – daugiau kaip 3,8 milijono žmonių, – pareiškė už ataskaitą atsakinga Europos Audito 
Rūmų narė Bettina Jakobsen. – Taigi, nepaprastai svarbu išnagrinėti, ar ES parama šioje srityje yra 
veiksminga.“ 

Tikimasi, kad audito ataskaita bus paskelbta 2018 m. pabaigoje. 

Pastabos leidėjams 

Nuo 1963 m. Turkiją ir ES sieja Asociacijos susitarimas. 1999 m. Europos vadovų Taryba suteikė 
Turkijai šalies kandidatės statusą, o 2005 m. buvo pradėtos derybos dėl stojimo.  

„Humanitarinė pagalba“ – tai neatidėliotina parama labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams, visų 
pirma ne stovyklose gyvenantiems pabėgėliams. „Nehumanitarinė pagalba“ – tai ilgesnės trukmės 
vystymo pagalba, visų pirma skirta švietimui, sveikatos priežiūrai, migracijos valdymui ir socialinei bei 
ekonominei paramai pabėgėliams ir juos priimančiosioms bendruomenėms Turkijoje. 
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