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EU:s revisorer granskar faciliteten för flyktingar i Turkiet 
Europeiska revisionsrätten arbetar med en revision av faciliteten för flyktingar i Turkiet. 
Faciliteten inrättades den 1 januari 2016 efter en uppmaning från Europeiska rådet om en 
betydande ökning av det finansiella stödet för att hjälpa flyktingar i Turkiet. Den har en budget 
på 3 miljarder euro, varav 1 miljard euro kommer från EU:s budget och 2 miljarder euro från 
medlemsstaterna. Revisorerna ska undersöka huruvida faciliteten ger ändamålsenligt stöd. De 
har även offentliggjort ett bakgrundsdokument om faciliteten, med information till dem som är 
intresserade av ämnet. 

Faciliteten stöder både humanitära och icke-humanitära insatser. Syftet är att snabbt, 
verkningsfullt och samordnat kunna mobilisera EU-resurser för att stödja flyktingar i Turkiet, och 
faciliteten utgör ett av EU:s viktigaste verktyg för att hantera flyktingkrisen. Revisorerna ska titta på 
hur faciliteten som helhet är utformad och hur den fungerar. De kommer att rikta in sig på 
förvaltningen – samordning, administrativa rutiner, funktion och övervakning – samt de resultat som 
uppnåtts genom det humanitära biståndet. 

”Till följd av ökad migration, främst på grund av konflikten i Syrien, har Turkiet blivit det land i världen 
som tagit emot det största antalet flyktingar – mer än 3,8 miljoner människor”, sade Bettina 
Jakobsen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Så det är mycket 
viktigt att undersöka huruvida EU:s ekonomiska stöd på det här området är verkningsfullt.” 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2018. 

Meddelande till redaktörer 

Turkiet är knutet till EU genom ett associeringsavtal sedan 1963. Europeiska rådet beviljade Turkiet 
status som kandidatland i december 1999 och anslutningsförhandlingar inleddes i oktober 2005.  

”Humanitärt bistånd” ger omedelbart stöd till de mest utsatta flyktingarna, särskilt dem som lever 
utanför lägren. ”Icke-humanitärt bistånd” avser mer långsiktigt utvecklingsbistånd med inriktning på 
utbildning, hälsa, migrationshantering och socioekonomiskt stöd till flyktingar och värdbefolkning i 
Turkiet. 
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