
SK 

 

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Audítori EÚ preskúmajú nástroj pre utečencov v Turecku 
Európsky dvor audítorov vykonáva audit nástroja pre utečencov v Turecku. Nástroj bol 
vytvorený 1. januára 2016 po tom, ako Európska rada vyzvala k poskytnutiu značnej dodatočnej 
sumy financovania na podporu utečencov v Turecku. Rozpočet na nástroj je vo výške 3 mld. 
EUR, z ktorých 1 mld. EUR pochádza z rozpočtu EÚ a 2 mld. EUR od členských štátov. Audítori 
preskúmajú, či sa pomocou nástroja poskytuje účinná podpora. O tomto nástroji uverejnili 
aj podkladový dokument ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú. 

Nástroj slúži na podporu humanitárnych aj nehumanitárnych činností. Má zabezpečiť rýchlu, 
účinnú a koordinovanú mobilizáciu pomoci EÚ pre utečencov v Turecku a je jedným z najdôležitejších 
nástrojov Únie na riešenie utečeneckej krízy. Audítori preskúmajú usporiadanie a fungovanie 
nástroja ako celku. Zamerajú sa na jeho riadenie – koordináciu, administratívne zabezpečenie, 
fungovanie a monitorovanie – a výsledky dosiahnuté v rámci poskytnutej humanitárnej pomoci. 

„Následkom zvýšenej migrácie, najmä v dôsledku konfliktu v Sýrii, sa Turecko stalo krajinou, v ktorej 
sa nachádza najväčšia populácia utečencov na svete – viac než 3,8 milióna ľudí,“ uviedla Bettina 
Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Je preto veľmi dôležité 
preskúmať, či je finančná pomoc EÚ v tejto oblasti účinná.“ 

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018. 

Poznámky pre redaktorov 

Turecko je s EÚ spojené od roku 1963 na základe dohody o pridružení. Európska rada udelila Turecku 
štatút kandidátskej krajiny v decembri 1999 a rokovania o pristúpení začali v októbri 2005.  

V rámci „humanitárnej pomoci“ sa poskytuje okamžitá pomoc najzraniteľnejším utečencom, hlavne 
tým, ktorí žijú mimo táborov. „Nehumanitárna pomoc“ znamená pomoc určenú na dlhodobejší rozvoj 
so zameraním na vzdelávanie, zdravie, riadenie migrácie a sociálno-ekonomickú podporu 
pre utečencov a domáce obyvateľstvo v Turecku. 
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