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Faciliteten för flyktingar i Turkiet: snabba insatser under 
svåra förhållanden men förbättringar behövs för att man 
ska få mer valuta för pengarna, säger EU:s revisorer 
Flyktingfaciliteten för Turkiet, som ger hjälp till flyktingar och stöd till de turkiska samhällen som tar 
emot dem, har lett till snabba krisinsatser under svåra omständigheter, enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. De humanitära projekten har hjälpt flyktingar med deras grundläggande 
behov men inte alltid gett förväntad valuta för pengarna, säger revisorerna. 

Till följd av ökade migrationsflöden, främst på grund av konflikten i Syrien, har Turkiet det högsta antalet 
flyktingar i världen: nästan 4 miljoner. Av dessa är runt 3,5 miljoner syrier, av vilka cirka 94 % bor utanför 
flyktingläger. Faciliteten ger stöd till både humanitärt och icke-humanitärt bistånd, med en finansiering på 
totalt 6 miljarder euro från EU och medlemsstaterna.  

Revisorerna tittade främst på förvaltningen av den första delbetalningen av medel från faciliteten 
(3 miljarder euro) och på det humanitära arbetets resultat hittills. De konstaterade att faciliteten snabbt 
och under hård press hade mobiliserat medel för snabba insatser. Målet att samordna insatserna på ett 
ändamålsenligt sätt uppnåddes dock inte helt och hållet.  

Alla de humanitära projekt som granskades gav värdefull hjälp till flyktingarna, främst genom kontantstöd, 
och de flesta av projekten uppnådde avsedd output. Hälften av dem hade dock ännu inte uppnått 
förväntade utfall, och nio av tio behövde förlängas. De svåra förutsättningar som icke-statliga 
organisationer måste arbeta under hindrade dem från att genomföra projekt i tid. 

”Faciliteten uppnådde sitt mål att mobilisera tre miljarder euro på två år”, sade Bettina Jakobsen, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men det finns utrymme för 
förbättringar när det gäller effektiviteten i de humanitära projekten och särskilt kontantstödsprojekten. 
Faciliteten skulle fortfarande kunna ge mer valuta för pengarna.”  

Europeiska kommissionen gjorde en omfattande bedömning för att avgöra vilka flyktingarnas främsta 
behov var, säger revisorerna. Men oenighet med Turkiet om hur man skulle tillgodose behoven i fråga om 
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kommunal infrastruktur och socioekonomiskt stöd innebar att insatserna blev otillräckliga på dessa 
områden. 

Faciliteten gav stöd till liknande typ av verksamhet inom hälso- och sjukvård och utbildning genom olika 
instrument. Det försvårade samordningen och ledde till att olika förvaltningsstrukturer användes samtidigt 
för att finansiera liknande projekt. Inom hälso- och sjukvårdssektorn fanns bra exempel där kommissionen 
stödde en övergång från humanitärt bistånd till mer långsiktigt utvecklingsbistånd, men detta gjordes inte 
systematiskt. 

Revisorerna såg också utrymme för förbättrad effektivitet i de humanitära projekten: kommissionen gjorde 
inga enhetliga och övergripande bedömningar av rimligheten i de budgeterade kostnaderna. De indirekta 
kostnader som betalades till partner som genomförde stora kontantstödsprojekt var höga, och 
förskottsbetalningarna överensstämde inte med projektens faktiska kassautflöde. 

Kommissionen vidtog lämpliga åtgärder för att övervaka humanitära projekt. Den största begränsningen 
var de turkiska myndigheternas vägran att lämna ut uppgifter om bidragsmottagare i de två 
kontantstödsprojekten. Varken kommissionen eller revisionsrätten har kunnat följa bidragsmottagarna i 
projekten från registrering till utbetalning. 

Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen i framtiden 

• på ett bättre sätt tillgodoser flyktingarnas behov av kommunal infrastruktur och socioekonomiskt 
stöd, 

• förbättrar biståndets effektivitet och komplementaritet, 

• genomför en strategi för övergången från humanitärt bistånd till utvecklingsbistånd, 

• förbättrar effektiviteten i kontantstödsprojekten, 

• tillsammans med de turkiska myndigheterna verkar för att förbättra förutsättningarna för icke-
statliga organisationer att arbeta, 

• ökar övervakningen av och rapporteringen om faciliteten för flyktingar i Turkiet. 

Meddelande till redaktörer 

På grund av sitt geografiska läge är Turkiet både mottagar- och transitland för många flyktingar. Sedan 
början på konflikten i Syrien har Turkiet fortlöpande gett betydande hjälp till flyktingar. 

Turkiet och EU har varit knutna till varandra sedan 1963 genom ett associeringsavtal. Europeiska rådet 
beviljade Turkiet status som kandidatland för att gå med i EU i december 1999, och 
anslutningsförhandlingar inleddes 2005. Turkiet är den överlägset största mottagaren av bidrag från EU:s 
instrument för stöd inför anslutningen, som EU använder för att förbereda kandidatländer för medlemskap 
i EU, med över nio miljarder euro anslagna för 2007–2020. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra 
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det civila 
samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt arbete 
gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 27/2018 Faciliteten för flyktingar i Turkiet: till bra hjälp, men förbättringar behövs för att 
få mer valuta för pengarna finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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