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L-Awdituri tal-UE se jeżaminaw il-Faċilità għar-Refuġjati 
fit-Turkija 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija. Il-
Faċilità ġiet stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2016 wara li l-Kunsill Ewropew kien talab finanzjament 
addizzjonali sinifikanti bħala appoġġ għar-refuġjati fit-Turkija. Din il-Faċilità għandha baġit ta’ 
EUR 3 biljun, li jinkludu EUR 1 biljun mill-baġit tal-UE u EUR 2 biljun mill-Istati Membri. L-
awdituri se jeżaminaw jekk il-Faċilità hijiex qed tipprovdi appoġġ effettiv. Huma ppubblikaw 
ukoll Dokument ta’ Sfond dwar il-Faċilità, bħala sors ta’ informazzjoni għal dawk li huma 
interessati fis-suġġett. 

Il-Faċilità tappoġġa kemm attivitajiet umanitarji kif ukoll dawk mhux umanitarji. L-għan tagħha 
huwa li timmobilizza b’mod rapidu, effettiv u kkoordinat l-assistenza li tingħata mill-UE għar-
refuġjati fit-Turkija, u hija waħda mill-għodod ewlenin tal-Unjoni għall-indirizzar tal-kriżi tar-
refuġjati. L-awdituri se jeżaminaw l-istruttura u l-funzjonament tal-Faċilità fl-intier tagħha. Huma 
se jiffukaw fuq il-ġestjoni tagħha - il-koordinazzjoni, l-arranġamenti amministrattivi, il-
funzjonament u l-monitoraġġ - kif ukoll fuq ir-riżultati li nkisbu permezz tal-assistenza umanitarja 
pprovduta. 

“B’konsegwenza taż-żieda fil-migrazzjoni, prinċipalment minħabba l-kunflitt fis-Sirja, it-Turkija 
saret il-pajjiż li jospita l-akbar popolazzjoni ta’ refuġjati fid-dinja - aktar minn 3.8 miljun persuna”, 
qalet Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. 
“Għalhekk, huwa ta’ importanza kbira li neżaminaw jekk l-appoġġ finanzjarju li jingħata mill-UE 
f’dan il-qasam huwiex effettiv.” 

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat lejn tmiem l-2018. 

http://www.eca.europa.eu/
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Noti lill-Edituri 

It-Turkija ilha konnessa mal-UE mill-1963, permezz ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni. Il-Kunsill Ewropew 
ta lit-Turkija l-istatus ta’ pajjiż kandidat f’Diċembru 1999, u n-negozjati tal-adeżjoni nfetħu 
f’Ottubru 2005.  

“Assistenza umanitarja” tipprovdi appoġġ immedjat lir-refuġjati l-aktar vulnerabbl, b’mod 
partikolari lil dawk li jgħixu barra mill-kampijiet. “Assistenza mhux umanitarja” hija relatata ma’ 
għajnuna għall-iżvilupp fuq terminu aktar fit-tul u hija ffukata fuq l-edukazzjoni, is-saħħa, il-
ġestjoni tal-migrazzjoni u l-appoġġ soċjoekonomiku li jingħata lir-refuġjati u lill-popolazzjoni 
ospitanti fit-Turkija. 

 


