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Curtea de Conturi Europeană examinează Instrumentul 
pentru refugiații din Turcia 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la Instrumentul pentru refugiații 
din Turcia. Acesta a fost creat la 1 ianuarie 2016 în urma unei solicitări a Consiliului European 
de a se aloca o finanțare suplimentară semnificativă pentru sprijinirea refugiaților din Turcia. 
Instrumentul are un buget de 3 miliarde de euro, din care 1 miliard de euro provin din bugetul 
UE și 2 miliarde provin de la statele membre. Curtea va examina dacă instrumentul asigură un 
sprijin eficace. De asemenea, Curtea a publicat și o notă de informare cu privire la instrumentul 
examinat, acest document fiind conceput ca o sursă de informații pentru persoanele interesate 
de subiect. 

Instrumentul sprijină atât activități umanitare, cât și activități fără caracter umanitar. El are ca obiectiv 
mobilizarea rapidă, eficace și coordonată a asistenței UE pentru refugiații din Turcia, fiind unul dintre 
mecanismele majore pe care Uniunea le are la dispoziție pentru a aborda criza refugiaților. Auditorii 
Curții vor analiza structura și funcționarea instrumentului în general, punând accentul pe modul de 
gestionare a acestuia – coordonare, mecanisme administrative, funcționare și monitorizare – și pe 
rezultatele obținute în ceea ce privește asistența umanitară acordată. 

„Ca o consecință a creșterii migrației, în principal din cauza conflictului din Siria, Turcia a devenit țara 
care găzduiește cea mai mare populație de refugiați din lume – peste 3,8 milioane de persoane”, 
a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de audit. „De 
aceea este extrem de important să verificăm dacă sprijinul financiar acordat de UE în acest domeniu 
este eficace.” 

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat spre sfârșitul anului 2018. 

http://www.eca.europa.eu/
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Note către editori 

Relația Turciei cu UE este reglementată de un acord de asociere din 1963. Consiliul European 
a acordat Turciei statutul de țară candidată în decembrie 1999 și negocierile de aderare au fost 
deschise în octombrie 2005.  

„Asistența umanitară” constă într-un sprijin imediat acordat celor mai vulnerabili refugiați, în special 
celor care trăiesc în afara taberelor. „Asistența fără caracter umanitar” vizează ajutorul acordat pentru 
dezvoltarea pe termen mai lung și se concentrează pe educație, sănătate, gestionarea migrației și 
sprijinul socioeconomic pentru refugiați și pentru populația-gazdă din Turcia. 

 


