
RO 

 

 
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi 
Europeană. 
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Purtător de cuvânt T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Ofițer de presă T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 13 noiembrie 2018 

 
 

Instrumentul pentru refugiații din Turcia: un răspuns rapid 
în împrejurări dificile, dar sunt necesare îmbunătățiri 
pentru a optimiza utilizarea fondurilor, arată Curtea de 
Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Instrumentul pentru refugiații din 
Turcia, care sprijină refugiații și comunitățile-gazdă din Turcia, a oferit un răspuns rapid la criza 
refugiaților în împrejurări dificile. Proiectele umanitare i-au ajutat pe refugiați să își acopere nevoile de 
bază, dar utilizarea fondurilor nu a fost întotdeauna optimă, arată Curtea. 

Din cauza creșterii fluxurilor de migrație, în special ca urmare a conflictului din Siria, Turcia găzduiește cea 
mai mare populație de refugiați din lume: aproape 4 milioane de oameni. Această populație include circa 
3,5 milioane de sirieni, dintre care aproximativ 94 % trăiesc în afara taberelor de refugiați. Instrumentul 
sprijină atât ajutorul umanitar, cât și asistența fără caracter umanitar, cu o finanțare totală de 6 miliarde de 
euro din partea UE și a statelor membre.  

Curtea s-a concentrat asupra gestionării primei tranșe de finanțare acordate prin intermediul 
Instrumentului (3 miliarde de euro), precum și asupra rezultatelor obținute până în prezent în cadrul 
componentei umanitare a acestuia. Curtea a constatat că, într-un context dificil, Instrumentul pentru 
refugiații din Turcia a mobilizat într-un timp scurt fonduri pentru a asigura un răspuns rapid la criza 
refugiaților. Cu toate acestea, el nu și-a atins pe deplin obiectivul de a coordona acest răspuns într-un mod 
eficace.  

Toate proiectele umanitare auditate au oferit un sprijin util refugiaților, în principal prin intermediul 
ajutorului în numerar, și cele mai multe dintre ele au obținut realizările preconizate. Jumătate dintre aceste 
proiecte însă nu au obținut încă rezultatele preconizate și a fost necesară prelungirea duratei a nouă dintre 
cele zece proiecte auditate. Mediul de operare dificil a împiedicat implementarea în timp util a proiectelor 
gestionate de ONG-uri. 

„Instrumentul și-a atins obiectivul de a mobiliza trei miliarde de euro în doi ani”, a declarat doamna Bettina 
Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. „Se mai pot însă aduce 
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îmbunătățiri în ceea ce privește creșterea eficienței proiectelor umanitare și, în special, a proiectelor de 
ajutor în numerar. Instrumentul ar putea optimiza și mai mult utilizarea fondurilor.”  

Comisia Europeană a utilizat o evaluare cuprinzătoare pentru a identifica nevoile prioritare ale refugiaților, 
arată Curtea. Cu toate acestea, din cauza divergențelor cu Turcia referitoare la modul de abordare a 
nevoilor în materie de infrastructuri municipale și de sprijin socioeconomic, aceste domenii nu au fost 
suficient acoperite. 

Instrumentul pentru refugiații din Turcia a sprijinit tipuri similare de activități în sănătate și în educație prin 
intermediul unor instrumente diferite. Acest lucru a făcut coordonarea mai complexă și a condus la 
utilizarea în paralel a diferitor structuri de gestionare pentru a finanța proiecte similare. În sectorul 
sănătății, au existat exemple pozitive de situații în care Comisia a sprijinit tranziția de la ajutor umanitar la 
asistență pentru o dezvoltare pe termen mai lung, dar acest lucru nu a fost sistematic. 

Curtea a constatat, de asemenea, că se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența proiectelor 
umanitare: Comisia nu a evaluat în mod coerent și exhaustiv caracterul rezonabil al costurilor bugetare, 
costurile indirecte plătite partenerilor responsabili cu punerea în aplicare a unor proiecte de ajutor în 
numerar de mare anvergură erau ridicate, iar plățile în avans nu erau în concordanță cu ieșirile reale de 
numerar. 

Comisia a instituit măsuri adecvate pentru monitorizarea proiectelor umanitare. Principala restricție a fost 
reprezentată de refuzul autorităților turce de a acorda acces la datele beneficiarilor pentru cele două 
proiecte de ajutor în numerar. Nici Comisia, nici Curtea de Conturi Europeană nu au fost în măsură să îi 
urmărească pe beneficiarii proiectelor de la înregistrare până la efectuarea plății. 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

• să răspundă mai bine nevoilor refugiaților în materie de infrastructuri municipale și de sprijin 
socioeconomic; 

• să îmbunătățească raționalizarea și complementaritatea ajutorului; 

• să pună în aplicare o strategie pentru tranziția de la ajutor umanitar la asistență pentru dezvoltare; 

• să îmbunătățească eficiența proiectelor de ajutor în numerar; 

• să abordeze, împreună cu autoritățile turce, necesitatea îmbunătățirii mediului de operare pentru 
ONG-uri; 

• să intensifice monitorizarea și raportarea cu privire la Instrumentul pentru refugiații din Turcia. 

 

Note către editori 

Având în vedere situația sa geografică, Turcia este atât o țară de primire, cât și o țară de tranzit pentru 
mulți refugiați. De la începutul conflictului din Siria, Turcia a oferit refugiaților un sprijin semnificativ și 
continuu. 

Relația Turciei cu UE este reglementată de un acord de asociere din 1963. În decembrie 1999, Consiliul 
European a acordat Turciei statutul de țară candidată la aderarea la UE și negocierile de aderare au fost 
deschise în 2005. Turcia este, de departe, cel mai mare beneficiar al Instrumentului UE de asistență pentru 
preaderare, care este utilizat de UE în vederea pregătirii țărilor candidate pentru aderarea la UE și dispune 
de un buget de peste 9 miliarde de euro pentru perioada 2007-2020. 
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Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți 
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și 
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în aceste 
rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază beneficiile pe 
care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 27/2018, intitulat „Instrumentul pentru refugiații din Turcia: un ajutor util, dar sunt 
necesare îmbunătățiri pentru a optimiza utilizarea fondurilor”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-
ul Curții (eca.europa.eu). 
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