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sNamen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko 
sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Instrument za begunce v Turčiji: hiter odziv v zahtevnih 
razmerah, vendar so potrebne izboljšave, da bi dosegli 
večjo stroškovno učinkovitost, menijo revizorji 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da instrument za begunce v Turčiji, s 
katerim se beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim v Turčiji zagotavlja podpora, omogoča hiter 
odziv na krizo v težavnih razmerah. Revizorji pravijo, da humanitarni projekti beguncem pomagajo 
zadovoljevati njihove osnovne potrebe, vendar pa ne zagotovijo vedno pričakovane vrednosti za denar. 

Zaradi povečanih migracijskih tokov, zlasti zaradi konflikta v Siriji, Turčija gosti največ beguncev na svetu, tj. 
skoraj 4 milijone. To vključuje tudi približno 3,5 milijona Sircev, od katerih jih 94 % živi zunaj begunskih 
taborišč. Z instrumentom se zagotavlja humanitarna in nehumanitarna pomoč, njegova skupna sredstva, ki 
jih zagotavljajo EU in države članice, pa znašajo 6 milijard EUR.  

Sodišče se je osredotočilo na upravljanje prve tranše financiranja v okviru instrumenta (3 milijarde EU) in 
dosedanje rezultate v okviru njegovega humanitarnega sklopa. Ugotovilo je, da je instrument v težavnih 
razmerah hitro mobiliziral sredstva za hiter odziv. Kljub temu njegov cilj, tj. uspešno usklajevanje odziva, ni 
bil v celoti dosežen.  

V okviru vseh revidiranih humanitarnih projektov se je beguncem zagotavljala koristna podpora, zlasti z 
denarno pomočjo, in večina jih je dosegla načrtovane izložke. Vendar jih polovica še ni dosegla 
pričakovanih izidov, devet od desetih projektov pa je bilo treba podaljšati. Nevladne organizacije so zaradi 
zahtevnega operativnega okolja zamujale z izvajanjem projektov. 

„Instrument je dosegel svoj cilj, da v dveh letih mobilizira sredstva v višini 3 milijard EUR,“ je dejala Bettina 
Jakobsen, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. „Vendar pa je učinkovitost 
humanitarnih projektov mogoče še povečati, kar velja zlasti za projekte denarne pomoči. Instrument lahko 
doseže še večjo stroškovno učinkovitost.“  

Sodišče meni, da je Evropska komisija izčrpno ocenila prednostne potrebe beguncev. Vendar so bila ta 
področja nezadostno obravnavana zaradi nesoglasij s Turčijo glede obravnavanja potreb v okviru 
komunalne infrastrukture in socialno-ekonomske podpore. 
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Instrument za begunce v Turčiji je podprl podobne vrste dejavnosti v zdravstvu in izobraževanju z različnimi 
instrumenti. Zato je bilo usklajevanje bolj zapleteno in je povzročilo vzporedno uporabo različnih struktur 
upravljanja za financiranje podobnih projektov. V zdravstvenem sektorju je mogoče najti dobre primere, v 
katerih je Komisija podprla prehod s humanitarne na trajnejšo razvojno pomoč, vendar tega ni delala 
sistematično. 

Sodišče je odkrilo tudi možnosti za izboljšanje učinkovitosti humanitarnih projektov, in sicer je ugotovilo, da 
Komisija ni dosledno in celovito ocenila razumnosti predvidenih stroškov, posredni stroški, plačani 
partnerjem, ki so izvajali obsežne projekte denarne pomoči, so bili visoki, predplačila pa niso bila usklajena 
z dejanskimi denarnimi odlivi. 

Komisija je sprejela ustrezne ukrepe za spremljanje humanitarnih projektov. Glavna omejitev je bila, da 
turški organi niso omogočili dostopa do podatkov o upravičencih v okviru dveh projektov denarne pomoči. 
Ne Komisija ne Sodišče nista mogla spremljati upravičencev projektov od registracije do izplačila. 

Sodišče Komisiji priporoča, naj v bodoče: 

• bolje obravnava potrebe beguncev po komunalni infrastrukturi in socialno-ekonomski podpori, 

• izboljša racionalizacijo in dopolnjevanje pomoči, 

• izvede strategijo za prehod s humanitarne na razvojno pomoč, 

• izboljša učinkovitost projektov za denarno pomoč, 

• s turškimi organi obravnava potrebo po izboljšanju operativnega okolja za nevladne organizacije, 

• okrepi spremljanje instrumenta za begunce v Turčiji in poročanje o njem. 

 

Pojasnila za urednike 

Turčija je zaradi svoje geografske lege država sprejema in tranzita za številne begunce. Od začetka sirskega 
konflikta zagotavlja znatno in stalno podporo beguncem. 

Turčija in EU sta od leta 1963 povezani s pridružitvenim sporazumom. Evropski svet je Turčiji decembra 
1999 podelil status države kandidatke za članstvo v EU, pristopna pogajanja pa so se začela leta 2005. 
Turčija je daleč največja upravičenka do sredstev iz instrumenta EU za predpristopno pomoč, ki ga EU 
uporablja za pripravo držav kandidatk na članstvo v EU, saj ji je bilo za obdobje 2007–2020 dodeljenih več 
kot 9 milijard EUR. 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne 
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za državljane 
EU. 

Posebno poročilo 27/2018 – Instrument za begunce v Turčiji: koristna podpora, vendar so potrebne 
izboljšave, da bi dosegli večjo stroškovno učinkovitost – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 
23 jezikih EU. 
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