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Nástroj pro uprchlíky v Turecku: rychlá reakce v náročných 
podmínkách, kterou je však třeba zlepšit, aby se lépe 
zhodnotily prostředky, tvrdí auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora nástroj pro uprchlíky v Turecku, z něhož se podporují 
uprchlíci a turecké komunity, které je hostí, v náročných podmínkách rychle reagoval na krizi. 
Humanitární projekty pomohly řešit základní potřeby uprchlíků, ale nepředstavovaly vždy optimální 
zhodnocení prostředků, říkají auditoři. 

Kvůli zvýšeným migračním tokům, vyvolaným hlavně konfliktem v Sýrii, hostí Turecko největší uprchlickou 
populaci na světě: téměř čtyři miliony osob. Patří do ní asi 3,5 milionu Syřanů, z nichž okolo 94 % žije mimo 
uprchlické tábory. Z nástroje se podporuje humanitární i nehumanitární pomoc a EU a členské státy jej 
financují celkovou částkou 6 miliard EUR.  

Auditoři se zaměřili na řízení první tranše financování (3 miliardy EUR) z nástroje a na výsledky, kterých bylo 
dosaženo v jeho humanitární složce. Zjistili, že nástroj za náročných podmínek rychle mobilizoval finanční 
prostředky, aby pohotově reagoval na uprchlickou krizi. Nicméně nedosáhl v plném rozsahu svého cíle 
koordinovat tuto reakci účinně.  

Všechny kontrolované humanitární projekty poskytly uprchlíkům užitečnou podporu především ve formě 
peněžní pomoci a většina z nich dosáhla plánovaných výstupů. Polovina z nich však zatím nepřinesla 
očekávané efekty a devět z deseti projektů muselo být prodlouženo. Hlavním činitelem brzdícím včasnou 
realizaci projektů řízených nevládními organizacemi bylo náročné prostředí, v němž působí. 

„Nástroj splnil svůj cíl, kterým bylo mobilizovat za dva roky tři miliardy eur,“ uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za tuto zprávu Bettina Jakobsenová. „Efektivitu humanitárních projektů a 
zejména projektů peněžní pomoci lze však ještě zvýšit. Nástroj by mohl prostředky zhodnotit ještě lépe.“  

Auditoři uvádějí, že Evropská komise na základě komplexního posouzení určila prioritní potřeby uprchlíků. 
Avšak kvůli neshodám s Tureckem o tom, jak řešit prioritní potřeby v oblasti městské a obecní 
infrastruktury a socio-ekonomické podpory, nebyly tyto oblasti dostatečně zohledněny. 

Nástroj pro uprchlíky v Turecku podporoval pomocí různých nástrojů podobný typ činností v oblasti zdraví a 
vzdělávání. Proto byla koordinace složitější a k financování podobných projektů se souběžně používaly 

http://www.eca.europa.eu/


CS 

 
 
 

 

2 

různé řídicí struktury. V oblasti zdravotnictví byly zjištěny dobré příklady, kdy Komise podporovala přechod 
od humanitární k trvalejší rozvojové pomoci, nedělo se to však systematicky. 

Auditoři také zjistili, že efektivnost humanitárních projektů lze zlepšit: Komise důsledně a komplexně 
neposuzovala přiměřenost rozpočtovaných nákladů, nepřímé náklady hrazené partnerům provádějícím 
velké projekty peněžní podpory byly vysoké a objem zálohových plateb neodpovídal skutečnému odtoku 
hotovosti. 

Komise zavedla vhodná opatření pro monitorování humanitárních projektů. Hlavním omezením bylo 
odmítnutí tureckých orgánů zpřístupnit údaje o příjemcích dvou projektů peněžní pomoci. Ani Komise, ani 
Účetní dvůr nebyly schopny sledovat příjemce projektů od jejich registrace po platbu. 

Auditoři Evropské komisi doporučují v budoucnosti: 

• lépe řešit potřeby uprchlíků v oblasti městské a obecní infrastruktury a socio-ekonomické podpory, 

• zlepšit racionalizaci a doplňkovost podpory, 

• realizovat strategii pro přechod od humanitární k rozvojové pomoci, 

• zlepšit efektivnost projektů peněžní podpory, 

• spolu s tureckými orgány potřebným způsobem zlepšit prostředí, v němž působí nevládní 
organizace, 

• rozšířit monitorování a vykazování nástroje pro uprchlíky v Turecku. 

 

Poznámky pro redaktory 

Vzhledem ke své poloze je Turecko jak přijímající, tak tranzitní zemí pro mnoho uprchlíků. Od vypuknutí 
konfliktu v Sýrii poskytuje uprchlíkům významnou a nepřetržitou pomoc. 

Turecko je od roku 1963 přidruženo k EU formou dohody o přidružení. Evropská rada udělila Turecku status 
kandidátské země na členství v EU v prosinci 1999 a v říjnu 2005 byla zahájena přístupová jednání. Turecko 
je s přídělem více než 9 miliard EUR na období 2007–2020 zdaleka největším příjemcem podpory z nástroje 
předvstupní pomoci, který EU využívá k přípravě kandidátských zemí na členství v EU. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které o to 
mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské 
společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do praxe. Vysoká 
míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 27/2018 „Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba zlepšit, 
aby se lépe zhodnotily prostředky“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích 
EU. 
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