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Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet sikrede en hurtig 
reaktion under udfordrende forhold, men støtten bør 
forbedres for at give mere valuta for pengene, siger EU-
revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, som støtter 
flygtningene og deres tyrkiske værtssamfund, sikret en hurtig reaktion på krisen under udfordrende 
forhold. De humanitære projekter har hjulpet med at opfylde flygtningenes grundlæggende behov, men 
de har ikke altid givet den forventede valuta for pengene, siger revisorerne. 

Som følge af de øgede migrationsstrømme, primært på grund af konflikten i Syrien, har Tyrkiet den største 
flygtningebefolkning i verden: næsten 4 millioner mennesker. Blandt disse er der omkring 3,5 millioner 
syrere, hvoraf omkring 94 % bor uden for flygtningelejrene. Faciliteten støtter humanitær og 
ikkehumanitær bistand med et budget på i alt 6 milliarder euro fra EU og medlemsstaterne.  

Revisorerne fokuserede på forvaltningen af den første tranche af facilitetens budget (3 milliarder euro) og 
på de hidtil opnåede resultater på det humanitære område. De konstaterede, at faciliteten i en 
udfordrende kontekst hurtigt havde mobiliseret midler til en hurtig reaktion. Ikke desto mindre nåede den 
ikke fuldt ud sit mål om at koordinere denne reaktion effektivt.  

Alle de reviderede humanitære projekter gav nyttig støtte til flygtningene, hovedsagelig i form af 
kontantbaseret bistand, og de fleste af dem leverede det ønskede output. Men halvdelen af dem har 
endnu ikke opnået de forventede udfald, og ni ud af ti måtte forlænges. De udfordrende arbejdsforhold 
hindrede NGO'ers rettidige gennemførelse af projekter. 

"Faciliteten nåede målet om at mobilisere tre milliarder euro på to år," siger Bettina Jakobsen, det medlem 
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men der er muligheder for at øge 
produktiviteten i de humanitære projekter, især i projekterne med kontant bistand. Faciliteten kunne stadig 
give mere valuta for pengene."  

Kommissionen identificerede flygtningenes prioriterede behov på grundlag af en omfattende 
behovsvurdering, siger revisorerne. Men uoverensstemmelser med Tyrkiet om, hvordan behovene for 
kommunal infrastruktur og socioøkonomisk støtte skulle håndteres, betød, at disse områder ikke blev 
dækket tilstrækkeligt. 
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På sundheds- og uddannelsesområdet støttede faciliteten den samme type aktiviteter under forskellige 
instrumenter. Dette gjorde koordineringen mere kompleks og medførte, at der blev brugt parallelle 
forvaltningsstrukturer til finansiering af den samme type projekter. På sundhedsområdet var der gode 
eksempler på, at Kommissionen støttede overgangen fra humanitær bistand til langsigtet 
udviklingsbistand, men dette blev ikke opnået systematisk. 

Revisorerne konstaterede også, at der var muligheder for at forbedre produktiviteten i de humanitære 
projekter: Dels vurderede Kommissionen ikke på en konsekvent og sammenhængende måde, om de 
budgetterede omkostninger var rimelige, dels fik de partnere, der gennemførte store projekter for kontant 
bistand, en høj kompensation for deres indirekte omkostninger, og forhåndsbetalingerne var ikke tilpasset 
de faktiske udgående pengestrømme. 

Kommissionen indførte passende foranstaltninger til at overvåge de humanitære projekter. Den største 
begrænsning var de tyrkiske myndigheders afvisning af at give adgang til data om modtagerne under de to 
projekter med kontant bistand. Hverken Kommissionen eller Revisionsretten kunne følge projektets 
modtagere fra registrering til betaling. 

Revisorerne siger i deres anbefalinger, at Europa-Kommissionen fremover bør: 

• tage bedre hånd om flygtningenes behov for kommunal infrastruktur og socioøkonomisk støtte 

• forbedre strømliningen og komplementariteten i bistanden 

• gennemføre en strategi for overgang fra humanitær bistand til udviklingsbistand 

• forbedre produktiviteten i projekter med kontant bistand 

• føre dialog med de tyrkiske myndigheder om behovet for at sikre NGO'er bedre arbejdsforhold 

• udvide overvågningen og rapporteringen vedrørende faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. 

 

Bemærkninger til redaktører 

På grund af sin beliggenhed er Tyrkiet både modtagelses- og transitland for mange flygtninge. Siden starten 
af konflikten i Syrien har Tyrkiet ydet betydelig og kontinuerlig støtte til flygtningene. 

Tyrkiet har siden 1963 været knyttet til EU ved en associeringsaftale. Det Europæiske Råd gav Tyrkiet status 
af kandidatland til EU-medlemskab i december 1999, og tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i 2005. 
Tyrkiet er langt den største modtager af støtte fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand, som EU bruger til 
at forberede kandidatlandene til EU-medlemskab, idet der er bevilget over 9 milliarder euro til Tyrkiet i 
perioden 2007-2020. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til gode. 

Særberetning nr. 27/2018 "Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet: Støtten er nyttig, men bør forbedres for at 
give mere valuta for pengene" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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