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Auditoři EU budou prověřovat nástroj pro uprchlíky 
v Turecku 
Evropský účetní dvůr právě provádí audit nástroje pro uprchlíky v Turecku. Nástroj byl zřízen 
1. ledna 2016 poté, co Evropská rada vyzvala k tomu, aby se výrazně zvýšilo financování na 
podporu uprchlíků v Turecku. Jeho rozpočet obnáší 3 miliardy EUR a jednou miliardou EUR do 
něho ze svého rozpočtu přispěla EU a dvěma miliardami EUR členské státy. Auditoři budou 
prověřovat, zda nástroj zajišťuje účinnou podporu. Pro ty, kteří mají o tuto problematiku 
zájem, zveřejnili o nástroji také podkladový dokument. 

Z nástroje se podporují jak humanitární, tak nehumanitární činnosti. Jeho cílem je rychlá, účinná a 
koordinovaná mobilizace pomoci EU pro uprchlíky v Turecku a jedná se o jeden z hlavních nástrojů 
Unie pro řešení uprchlické krize. Auditoři se budou zabývat koncepcí a celkovým fungováním 
nástroje. Soustředí se na jeho řízení – koordinaci, správní postupy, fungování a monitorování – a 
výsledky dosažené díky poskytnuté humanitární pomoci. 

„V důsledku zvýšené migrace, vyvolané hlavně konfliktem v Sýrii, se Tureckou stalo zemí, v níž se 
nachází největší uprchlická populace na světě – více než 3,8 milionu osob“, uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za audit Bettina Jakobsenová. „Je tudíž nanejvýš důležité, abychom 
prověřili, zda je finanční podpora EU v této oblasti účinná.“ 

Auditní zpráva by měla být vydána koncem roku 2018. 

Poznámky pro redaktory 

Turecko je od roku 1963 přidruženo k EU formou dohody o přidružení. Evropská rada udělila Turecku 
status kandidátské země v prosinci 1999 a v říjnu 2005 byla zahájena přístupová jednání.  

„Humanitární pomoc“ je bezprostřední podporou pro nejzranitelnější uprchlíky, zejména ty, kteří žijí 
mimo tábory. „Nehumanitární pomoc“ se týká dlouhodobější rozvojové pomoci se zaměřením na 
vzdělávání, zdravotnictví, řízení migrace a socio-ekonomickou podporu pro uprchlíky a místní 
obyvatelstvo v Turecku. 
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