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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Unijni kontrolerzy zbadają Instrument Pomocy dla 
Uchodźców w Turcji 
Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza przeprowadzić kontrolę dotyczącą Instrumentu 
Pomocy dla Uchodźców w Turcji Instrument ten powstał w dniu 1 stycznia 2016 r. w wyniku 
apelu Rady Europejskiej o udostępnienie znacznych dodatkowych środków na wsparcie dla 
uchodźców w Turcji. Budżet Instrumentu wynosi 3 mld euro – 1 mld euro z budżetu UE i 2 mld 
euro od państw członkowskich. Kontrolerzy zbadają, czy wsparcie udzielane w jego ramach jest 
skuteczne. Trybunał opublikował dziś dokument informacyjny na temat Instrumentu, będący 
źródłem informacji dla osób zainteresowanych tym zagadnieniem. 

W ramach Instrumentu wspierane są zarówno działania humanitarne, jak i pozahumanitarne. 
Jego celem jest szybka, skuteczna i skoordynowana mobilizacja pomocy UE dla uchodźców w Turcji. 
Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych 
przez UE w celu rozwiązania kryzysu uchodźczego. Kontrolerzy zbadają koncepcję i funkcjonowanie 
Instrumentu jako całości. Skupią się na zarządzaniu – koordynacji, rozwiązaniach administracyjnych, 
funkcjonowaniu i monitorowaniu – oraz na wynikach osiąganych dzięki pomocy humanitarnej. 

– W wyniku nasilenia przepływów migracyjnych, przede wszystkim w związku z konfliktem w Syrii, 
Turcja przyjęła ponad 3,8 mln uchodźców – więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie – powiedziała 
Bettina Jakobsen, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za kontrolę. – 
Koniecznie trzeba więc sprawdzić, czy unijne wsparcie finansowe w tym obszarze jest skuteczne. 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest pod koniec 2018 r. 

Informacje dla redaktorów 

Turcja jest związana z Unią Europejską układem o stowarzyszeniu od 1963 r. W grudniu 1999 r. Rada 
Europejska przyznała Turcji status kraju kandydującego. Negocjacje akcesyjne rozpoczęto w 
październiku 2005 r.  

„Pomoc humanitarna” zapewnia natychmiastowe wsparcie uchodźcom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji, zwłaszcza uchodźcom przebywającym poza obozami. „Pomoc pozahumanitarna” 
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odnosi się do długoterminowej pomocy rozwojowej z naciskiem na edukację, zdrowie, zarządzanie 
migracjami i wsparcie społeczno-gospodarcze dla uchodźców i społeczności przyjmujących w Turcji. 

 


