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Revizorji EU bodo preučili instrument za begunce v Turčiji 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo instrumenta za begunce v Turčiji, ki je bil vzpostavljen 
1. januarja 2016, potem ko je Evropski svet pozval k bistvenemu povečanju financiranja za 
podporo beguncev v Turčiji. Proračun instrumenta znaša 3 milijarde EUR, od česar je 1 milijarda 
EUR iz proračuna EU, 2 milijardi EUR pa krijejo države članice. Revizorji bodo preučili, ali 
instrument zagotavlja uspešno podporo. Objavili so tudi informativni dokument o instrumentu 
kot vir informacij za tiste, ki jih ta tema zanima. 

V okviru instrumenta se podpirajo tako humanitarne kot tudi nehumanitarne dejavnosti. Njegov 
cilj je hitra, uspešna in usklajena mobilizacija pomoči EU za begunce v Turčiji. Instrument je eno 
najpomembnejših orodij Unije za obravnavanje begunske krize. Revizorji bodo pregledali zasnovo in 
delovanje instrumenta kot celote. Osredotočili se bodo na njegovo upravljanje – usklajevanje, 
upravne ureditve, delovanje in spremljanje – ter na rezultate, dosežene v okviru zagotovljene 
humanitarne pomoči. 

„Zaradi vse obsežnejših migracij, ki so predvsem posledica konflikta v Siriji, je Turčija postala država z 
največjim številom beguncev na svetu – teh je več kot 3,8 milijona,“ je povedala članica Evropskega 
računskega sodišča Bettina Jakobsen, ki je pristojna za revizijo. „Izredno pomembno je torej, da se 
preuči, ali je finančna podpora na tem področju uspešna.“ 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno proti koncu leta 2018. 

Pojasnila za urednike 

Turčija je od leta 1964 povezana z EU s pridružitvenim sporazumom. Evropski svet ji je decembra 1999 
podelil status države kandidatke, pristopna pogajanja pa so se začela oktobra 2005.  

V okviru humanitarne pomoči se zagotavlja takojšnja podpora najbolj ranljivim beguncem, zlasti 
tistim, ki živijo zunaj begunskih taborišč. Nehumanitarna pomoč se nanaša na dolgoročnejšo razvojno 
pomoč s poudarkom na izobraževanju, zdravju, upravljanju migracij in socialno-ekonomski podpori za 
begunce ter gostiteljsko prebivalstvo v Turčiji. 
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