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Одиторите на ЕС ще проверяват Механизма за 
бежанците в Турция 
Европейската сметна палата е в процес на извършване на одит на Механизма за 
бежанците в Турция. Той беше създаден на 1 януари 2016 г. след призив на Европейския 
съвет за предоставяне на значително допълнително финансиране в помощ на бежанците 
в Турция. Бюджетът му възлиза на 3 млрд. евро, от които 1 млрд. евро са предоставени 
от бюджета на ЕС, а 2 млрд. евро — от държавите членки. Одиторите ще проверят дали 
Механизмът предоставя ефективна помощ. Освен това ЕСП публикува Информационен 
документ по този въпрос като източник на информация за заинтересуваните от темата. 

Механизмът подпомага както хуманитарни, така и нехуманитарни дейности. Чрез него се цели 
бързо, ефективно и координирано мобилизиране на помощта от ЕС за бежанците в Турция и той 
е един от основните инструменти на Съюза за справяне с бежанската криза. Одиторите ще 
разгледат концепцията и функционирането на Механизма като цяло. Те ще съсредоточат 
вниманието си върху неговото управление — координация, административни условия, 
функциониране и мониторинг, както и върху постигнатите резултати от предоставената 
хуманитарна помощ. 

„В резултат на увеличената миграция, дължаща се главно на конфликта в Сирия, Турция се 
превърна в държавата, приела най-голям брой бежанци в света — над 3,8 млн. души“, заяви 
Бетина Якобсен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за настоящия одит. „Ето 
защо е важно да се провери дали финансовата подкрепа на ЕС в тази област е ефективна.“ 

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през втората половина на 2018 г. 

Бележки към редакторите 

Турция е свързана с ЕС чрез Споразумение за асоцииране от 1963 г. През декември 1999 г. 
Европейският съвет даде на Турция статут на страна кандидатка, а преговорите за 
присъединяване започнаха през октомври 2005 г.  

http://www.eca.europa.eu/bg
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Чрез „хуманитарна помощ“ се осигурява непосредствена подкрепа за най-уязвимите бежанци, 
особено за тези, които живеят извън лагерите. „Нехуманитарна помощ“ се отнася до 
дългосрочната помощ за развитие с акцент върху образованието, здравеопазването, 
управлението на миграцията и социално-икономическата подкрепа за бежанците 
и приемащото население в Турция. 

 


