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Európai Számvevőszék: a Törökországi Menekülteket 
Támogató Eszköz nehéz körülmények közepette is 
gyorsan reagál, de fokozni kell a költséghatékonyságát 
Az Európai Számvevőszék új jelentése arról számol be, hogy a menekülteket és az őket befogadó török 
közösségeket segítő Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz a nehéz körülmények dacára is 
gyorsan reagált a válsághelyzetben. A számvevők szerint a humanitárius projektek segítették a 
menekültek alapvető szükségleteinek kielégítését, de költséghatékonyságuk néha elmaradt a várttól. 

Az elsősorban a szíriai konfliktus nyomán megnövekedett migrációs áramlások miatt a világon Törökország 
ad otthont a legnagyobb menekültnépességnek, közel 4 millió embernek. Ezen belül mintegy 3,5 millióan 
szíriaiak, akiknek körülbelül 94%-a menekülttáborokon kívül él. Az Eszköz az Uniótól és a tagállamoktól 
származó, összesen 6 milliárd eurós költségvetésből nyújt finanszírozást humanitárius és nem humanitárius 
segítségnyújtás céljára egyaránt. 

A vizsgálat középpontjában az Eszköz első (3 milliárd eurós) finanszírozási részletének irányítása, valamint 
az Eszköz humanitárius ága keretében eddig elért eredmények álltak. A számvevők megállapították, hogy 
az Eszköznek – a nehéz körülmények dacára – rövid időn belül sikerült forrásokat mozgósítania a gyors 
reagálás érdekében. Ugyanakkor nem teljes mértékben valósult meg az Eszköznek az a célja, hogy 
eredményesen koordinálja ezt a reagálást. 

Valamennyi ellenőrzött humanitárius projekt hasznosnak bizonyult a menekültek számára (elsősorban a 
készpénzsegély révén), és a legtöbb projekt megvalósította a tervezett outputokat. A projektek fele 
azonban még nem érte el a várt végeredményeket, és tíz projektből kilencet meg kellett hosszabbítani. 
A nehéz működési környezet akadályozta a nem kormányzati szervezeteket a projektek időben történő 
végrehajtásában. 

„Az Eszköz elérte azt a célkitűzését, hogy 3 milliárd eurót mozgósítson két éven belül – nyilatkozta Bettina 
Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ugyanakkor növelni lehetne a humanitárius projektek, 
különösen a készpénztámogatási projektek hatékonyságát. Az Eszköz így még költséghatékonyabban 
működhetne.”  

A számvevők hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság átfogó értékelést végzett a menekültek elsődleges 
szükségleteinek meghatározására. Ugyanakkor Törökországgal nem sikerült közös nevezőre jutni azt 
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illetően, hogy miként kellene kezelni a települési infrastruktúrával és a társadalmi-gazdasági támogatással 
kapcsolatos szükségleteket, és emiatt ezeknek a területeknek nem jutott kellő támogatás. 

Az Eszköz különböző eszközökön keresztül támogatott hasonló típusú tevékenységeket az egészségügyi és 
az oktatási ágazatban. Ez bonyolultabbá tette a koordinációt, és azt eredményezte, hogy különböző 
irányítási struktúrákat egymással párhuzamosan alkalmaztak hasonló projektek finanszírozására. Habár az 
egészségügyi ágazatban találtunk követendő példákat arra, hogy a Bizottság segítette a humanitárius 
segítségnyújtásról a tartósabb fejlesztési támogatásra való áttérést, ez nem valósult meg módszeresen. 

A számvevők a humanitárius projektek eredményessége terén is találtak javítanivalót: egyfelől a Bizottság 
nem értékelte következetesen és átfogóan a költségvetésbe állított költségek észszerűségét, másfelől a 
nagy volumenű készpénztámogatási projekteket végrehajtó partnerek számára kifizetett közvetett 
költségek magasak voltak, és az előlegkifizetések szintje nem igazodott a tényleges pénzkiáramláshoz. 

A Bizottság megfelelő intézkedéseket vezetett be a humanitárius projektek nyomon követésére. A fő 
akadályt az jelentette, hogy a török hatóságok nem biztosítottak hozzáférést a két készpénztámogatási 
projekt kedvezményezettjeinek adataihoz. Sem a Bizottságnak, sem a Számvevőszéknek nem volt módja a 
nyilvántartásba vételtől kezdve a kifizetésig nyomon követni a projektek kedvezményezettjeit. 

A Számvevőszék a jövőre nézve a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak: 

• kezelje jobban a menekültek települési infrastruktúrával és társadalmi-gazdasági támogatással 
kapcsolatos szükségleteit; 

• optimalizálja a támogatást, és javítsa annak komplementaritását; 

• hajtson végre stratégiát a humanitárius segítségnyújtásról a fejlesztési támogatásra való áttérés 
érdekében; 

• javítsa a készpénztámogatási projektek hatékonyságát; 

• a török hatóságokkal együtt foglalkozzon a nem kormányzati szervezetek működési környezetének 
javításával; 

• fokozza a Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz nyomon követését és a kapcsolódó 
beszámolást. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Elhelyezkedéséből adódóan Törökország sok menekült számára fogadó, illetve tranzitország, és a szíriai 
konfliktus kezdete óta folyamatosan jelentős támogatást nyújt a menekülteknek. 

Törökországot és az Európai Uniót 1963 óta társulási megállapodás köti össze. Az Európai Tanács 1999 
decemberében európai uniós tagjelölti státuszt adott Törökországnak, és 2005-ben megkezdődtek a 
csatlakozási tárgyalások. Törökország messze a legnagyobb kedvezményezettje az uniós Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköznek, amely a tagjelölt országok uniós tagságra való felkészítésére szolgál, és a 2007–
2020 közötti időszakra több mint 9 milliárd eurós előirányzattal rendelkezik. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a civil 
társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a gyakorlatban 
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végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok 
javát szolgálja. 

„A Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz: hasznos segítség, de fokozni kell a költséghatékonyságot” 
című, 27/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 
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