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EU-revisorerne vil undersøge faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. 
Faciliteten blev etableret den 1. januar 2016 som følge af en opfordring fra Det Europæiske Råd om 
betydelige supplerende midler til støtte af flygtninge i Tyrkiet. Den har et budget på tre milliarder 
euro, som er sammensat af én milliard euro fra EU's budget og to milliarder euro fra 
medlemsstaterne. Revisorerne vil undersøge, om faciliteten yder effektiv støtte. De har også 
offentliggjort et baggrundspapir om faciliteten som en informationskilde for personer med interesse 
i emnet. 

Faciliteten støtter både humanitære og ikkehumanitære aktiviteter. Dens mål er en hurtig, effektiv og 
koordineret mobilisering af EU-bistand til flygtninge i Tyrkiet, og den er et af Unionens vigtigste redskaber til 
håndtering af flygtningekrisen. Revisorerne vil se på, hvordan faciliteten som helhed er etableret og 
fungerer. De vil fokusere på dens forvaltning - koordinering, administrative ordninger, funktionsmåde og 
overvågning - og de resultater, der er opnået med den ydede humanitære bistand. 

"Som en konsekvens af en øget migration, som hovedsagelig skyldes den syriske konflikt, er Tyrkiet blevet 
det land, der huser den største flygtningebefolkning i verden - mere end 3,8 millioner mennesker," siger 
Bettina Jakobsen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Det er 
derfor yderst vigtigt at undersøge, om EU's finansielle støtte på dette område er effektiv." 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i slutningen af 2018. 

Bemærkninger til redaktører 

Tyrkiet har siden 1963 været knyttet til EU ved en associeringsaftale. Det Europæiske Råd gav Tyrkiet status 
af kandidatland i december 1999, og tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i oktober 2005.  

Med "humanitær bistand" ydes der umiddelbar støtte til de mest sårbare flygtninge, især dem, der bor 
uden for lejrene. "Ikkehumanitær bistand" relaterer til længerevarende udviklingsbistand med fokus på 
uddannelse, sundhed, migrationsstyring og socioøkonomisk støtte til flygtninge og værtsbefolkningen i 
Tyrkiet. 
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