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Η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τη Διευκόλυνση για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία. Η Διευκόλυνση δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2016 κατόπιν 
έκκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση με σκοπό τη 
στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 3 
δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1 δισεκατομμύριο προέρχεται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και 2 δισεκατομμύρια από τα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον η 
Διευκόλυνση παρέχει αποτελεσματική στήριξη. Επίσης, έχουν ήδη δημοσιεύσει δελτίο 
ελέγχου σχετικά με την εν λόγω Διευκόλυνση, από το οποίο μπορούν να αντλούν 
πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. 

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης χρηματοδοτούνται δραστηριότητες παροχής βοήθειας, 
ανθρωπιστικής και μη. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η 
Ένωση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και αποσκοπεί στην ταχεία, 
αποτελεσματική και συντονισμένη κινητοποίηση ενωσιακής βοήθειας για τους πρόσφυγες στην 
Τουρκία. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Διευκόλυνσης 
συνολικά, εστιάζοντας, αφενός, στη διαχείρισή της (τον συντονισμό, τις διοικητικές ρυθμίσεις, 
τη λειτουργία και την παρακολούθησή της) και, αφετέρου, στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
με την παρασχεθείσα ανθρωπιστική βοήθεια. 

«Συνεπεία των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κυρίως λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, η 
Τουρκία βρέθηκε να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο - 
περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια άτομα», δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Για τον λόγο αυτό έχει 
τεράστια σημασία να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στην 
περιοχή αυτή.» 

Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα τέλη του 2018. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η Τουρκία και η ΕΕ συνδέονται μεταξύ τους με συμφωνία σύνδεσης από το 1963. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αναγνώρισε στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας τον Δεκέμβριο του 
1999 και οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2005.  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων «ανθρωπιστικής βοήθειας» παρέχεται άμεση στήριξη στους 
πλέον ευάλωτους πρόσφυγες, ιδιαίτερα δε σε εκείνους που ζουν εκτός των καταυλισμών. Οι 
δραστηριότητες «μη ανθρωπιστικής βοήθειας» αφορούν την περισσότερο μακροπρόθεσμη 
αναπτυξιακή βοήθεια, με έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διαχείριση της 
μετανάστευσης και την κοινωνικο-οικονομική στήριξη των προσφύγων και του πληθυσμού 
υποδοχής στην Τουρκία. 

 


