
FI 

 

 
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen keskeiset tiedot. 
Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Tiedottaja Puh. (+352) 4398 47063 Matkapuhelin (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Lehdistöavustaja Puh. (+352) 4398 45410  Matkapuhelin (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Sähköposti: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 27. maaliskuuta 2018 

 
 

EU:n tarkastajat aikovat kohdistaa tarkastuksen Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineeseen 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena on 
Turkin-pakolaisavun koordinointiväline. Koordinointiväline perustettiin 1. tammikuuta 2016 
Eurooppa-neuvoston tuotua esiin, että Turkissa oleville pakolaisille oli tarpeen antaa 
merkittävää lisätukea. Koordinointivälineen talousarvio on kolme miljardia euroa. Määrästä 
yksi miljardi on peräisin EU:n talousarviosta ja kaksi miljardia euroa jäsenvaltioilta. Tarkastajat 
selvittävät, onko koordinointivälineen tuki vaikuttavaa. Tarkastajat ovat julkaisseet 
koordinointivälineestä myös taustakatsauksen, jonka on tarkoitus toimia tietolähteenä 
aiheesta kiinnostuneille tahoille. 

Koordinointivälineestä tuetaan sekä humanitaarista että muuta kuin humanitaarista toimintaa. 
Sen kautta pyritään saamaan Turkissa oleville pakolaisille tarkoitettu EU:n apu käyttöön nopeasti, 
vaikuttavasti ja koordinoidusti. Kyse on yhdestä tärkeimmistä välineistä, joilla EU pyrkii ratkaisemaan 
pakolaiskriisiä. Tarkastajat aikovat perehtyä koko koordinointivälineen rakenteeseen ja 
toimintaan. He paneutuvat varsinkin välineen hallinnointiin – koordinointiin, hallintojärjestelyihin, 
toimintaan ja seurantaan – sekä humanitaarisella avulla saavutettuihin tuloksiin. 

“Muuttoliike on lisääntynyt etenkin Syyrian konfliktin vuoksi, ja siksi Turkissa on nykyisin maailman 
suurin pakolaisväestö – enemmän kuin 3,8 miljoonaa ihmistä”, toteaa tarkastuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. “On siis erittäin tärkeää tutkia, onko 
EU:n tuki tällä alalla vaikuttavaa.” 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2018 lopulla. 

Toimittajille tiedoksi 

Turkki ja EU tekivät assosiaatiosopimuksen vuonna 1963. Eurooppa-neuvosto myönsi Turkille 
ehdokasmaan aseman joulukuussa 1999 ja liittymisneuvottelut käynnistyivät lokakuussa 2005.  

Humanitaarisella avulla tarkoitetaan välitöntä tukea kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville 
pakolaisille ja erityisesti leirien ulkopuolella asuville pakolaisille. Muulla kuin humanitaarisella avulla 
viitataan pidemmän aikavälin kehitysapuun, jossa painotetaan koulutusta, terveydenhoitoa, 
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muuttoliikkeen hallintaa ja sosioekonomista tukea pakolaisille ja Turkin vastaanottavien yhteisöjen 
jäsenille. 

 


