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ES revidenti izskata Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā. Šo mehānismu 
izveidoja 2016. gada 1. janvārī pēc tam, kad Eiropadome bija paudusi aicinājumu piešķirt 
ievērojamus papildu līdzekļus bēgļu atbalstam Turcijā. Tā budžets ir 3 miljardi EUR, ko veido 1 
miljards EUR no ES budžeta un 2 miljardi EUR no dalībvalstīm. Revidenti pārbaudīs, vai 
mehānisms sniedz efektīvu atbalstu. Tie, kuri interesējas par šo tēmu, var iepazīties ar 
revidentu publicēto informatīvo dokumentu par šo mehānismu. 

Mehānisms sniedz atbalstu gan humānās palīdzības darbībām, gan šajā jomā neietilpstošām 
darbībām. Tā mērķis ir ātri, efektīvi un saskaņoti mobilizēt ES palīdzību bēgļiem Turcijā, un tas ir viens 
no Savienības galvenajiem rīkiem bēgļu krīzes risināšanai. Revidenti skatīs, kāda kopumā ir 
mehānisma izveide un darbība. Viņi pievērsīsies tā pārvaldībai – koordinācijai, administratīvajam 
regulējumam, darbībai un uzraudzībai, kā arī sniegtās humānās palīdzības rezultātiem. 

“Turcija ir kļuvusi par valsti, kura pašlaik uzņem vislielāko bēgļu skaitu pasaulē – vairāk nekā 3,8 
miljonus, jo arvien palielinās migrācija, ko izraisījis galvenokārt konflikts Sīrijā,” sacīja par šo revīziju 
atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Bettina Jakobsen. “Tāpēc ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai šai 
jomai sniegtais ES finansiālais atbalsts ir efektīvs.” 

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2018. gada beigās. 

Piezīmes izdevējiem 

Kopš 1963. gada Turciju ar ES saista Asociācijas nolīgums. Eiropadome Turcijai piešķīra kandidātvalsts 
statusu 1999. gada decembrī, un pievienošanās sarunas tika atvērtas 2005. gada oktobrī.  

Humānā palīdzība sniedz tūlītēju atbalstu visneaizsargātākajiem bēgļiem, īpaši tiem, kas dzīvo ārpus 
nometnēm. Palīdzība, kas neietilpst humānās palīdzības jomā, attiecas uz ilgtermiņa attīstības 
palīdzību, un tās uzmanības lokā ir izglītība, veselība, migrācijas pārvaldība, kā arī sociāli ekonomiskais 
atbalsts bēgļiem un Turcijas pamatiedzīvotājiem. 
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