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Az uniós számvevők megvizsgálják a törökországi 
menekülteket támogató eszközt 
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez a törökországi menekülteket támogató 
eszközre nézve. Az eszközt 2016. január 1-jével, az Európai Tanács arra irányuló felhívását 
követően hozták létre, hogy a törökországi menekülteket jelentős mértékű további összegekkel 
támogassák. Az eszköz 3 milliárd eurós költségvetése az uniós költségvetés által biztosított 1 
milliárd euróból és a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 2 milliárd euróból tevődik össze. 
A számvevőszéki ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy az eszköz eredményes támogatást 
nyújt-e. A számvevők háttér-tájékoztatót is közzétettek az eszközről a téma iránt érdeklődők 
számára. 

A törökországi menekülteket támogató eszköz humanitárius és nem humanitárius 
tevékenységeket egyaránt támogat. A menekültválság kezelésére alkalmazott egyik legjelentősebb 
uniós eszközről van szó, amelynek célja a törökországi menekültek számára nyújtandó uniós 
támogatás gyors, eredményes és koordinált mozgósítása. A számvevők vizsgálata az eszköz 
kialakításának és működésének átfogó elemzésére fog irányulni. Különös figyelmet kap majd az 
ellenőrzés során az eszköz kezelése és koordinálása, adminisztratív szabályozása, működése és 
nyomon követése, valamint a humanitárius segítségnyújtás keretében elért eredmények. 

„A migráció –  elsősorban a szíriai konfliktus következményeként – egyre erősödik és Törökország 
fogadja be a világon a legtöbb menekültet, több mint 3,8 millió embert – jelentette ki Bettina 
Jakobsen, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Igen fontos tehát megvizsgálni, hogy ezen a 
területen eredményes-e az uniós pénzügyi támogatás.” 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2018 végén kerül sor. 

A szerkesztők figyelmébe 

Törökország 1963 óta társulási megállapodás révén kapcsolódik az Unióhoz. Az Európai Tanács 1999 
decemberében tagjelölt státuszt adott Törökországnak, és 2005 októberében megkezdődtek a 
csatlakozási tárgyalások.  

http://www.eca.europa.eu/
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A „humanitárius segítségnyújtás” a legkiszolgáltatottabb, elsősorban a menekülttáborokon kívül élő 
menekülteknek nyújt azonnali támogatást. A „nem humanitárius segítségnyújtás” hosszabb távú 
fejlesztési támogatást jelent, amelynek középpontjában az oktatás, az egészségügy, a migrációkezelés 
és a törökországi menekülteknek, illetve a befogadó lakosságnak nyújtott társadalmi gazdasági-
támogatás áll. 

 


