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Summary

The Facility for Refugees in Turkey is the EU response to the European Council's call for 
significant additional funding to support refugees in Turkey. It is a mechanism for 
coordinating and streamlining an amount of €3 billion from the EU and its Member States. 
The support covers humanitarian and non-humanitarian activities, with a financial allocation 
of €1.4 billion and €1.6 billion respectively. The Facility aims to enhance the efficiency and 
complementarity of support provided to refugees and host communities in Turkey. 

The Court audit examined whether the Facility effectively supported the refugees in Turkey 
and focused on the management of the first tranche of the Facility, and on the results achieved 
so far under its humanitarian strand. 

In a challenging context, the Court found that the Facility for Refugees in Turkey rapidly 
mobilised €3 billion from the EU budget and the EU Member States to provide a swift 
response to the refugee crisis. Nevertheless, it did not fully achieve its objective of 
coordinating this response effectively. The humanitarian audited projects provided helpful 
support to refugees mainly through cash-based assistance with most of them have achieving 
their outputs. Therefore, the Facility could still achieve greater value for money. 

The Court reported that even though the European Commission identified the priority needs 
of refugees based on a comprehensive needs assessment, there were disagreements between 
Turkey and the EU on how to address these priority needs in municipal infrastructure and 
socio-economic support. 
In addition, the Court’s report highlighted that the Facility supported similar type of activities 
in health and education through different instruments, making coordination more complex and 
resulting in the parallel use of different management structures to fund similar projects. 

The Court further considered that there is room to improve the efficiency of the humanitarian 
projects funded by the Facility:  the Commission did not consistently and comprehensively 
assess the reasonableness of the budgeted costs, the indirect costs paid to the partners 
implementing large cash-assistance projects were high and advance payments were not 
aligned with the actual cash outflows of the projects. 

The Court also stated that the Commission put in place appropriate measures to monitor 
humanitarian projects but the main limitation was the Turkish authorities’ refusal to grant 
access to eligible beneficiary data for the two cash-assistance projects. Neither the 
Commission nor the Court was able to track the project beneficiaries from their registration to 
the payment. 

In the light of its findings, the Court recommends that the European Commission should:

- better address refugees’ needs for municipal infrastructure and socio-economic 
support;

- improve the streamlining and complementarity of assistance;

- implement a strategy for the transition from humanitarian to development assistance;
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- improve the efficiency of cash-assistance projects; 

- together with the Turkish authorities, address the need to improve the operating 
environment for NGOs; 

- scale up monitoring and reporting of the Facility for Refugees in Turkey.

Recomendações da relatora

O Parlamento Europeu:

1. Congratula-se com o relatório especial do Tribunal, intitulado «Mecanismo em 
Favor dos Refugiados na Turquia: um apoio útil, mas são necessárias melhorias 
para otimizar os recursos», enquanto instrumento importante para avaliar o modelo 
de financiamento de ações humanitárias que este mecanismo representa; 

2. Considera que o Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia constitui uma 
iniciativa emblemática da UE com uma dimensão humanitária e social 
extremamente importante, sobretudo através da Rede de Segurança Social de 
Emergência (RSSE);

3. Constata que, segundo o Tribunal, os projetos auditados prestaram um apoio útil aos 
refugiados e que a maioria concretizou as suas realizações, mas metade ainda não 
produziu os efeitos esperados;

4. Incentiva as principais Direções-Gerais da Comissão a continuarem a desenvolver, 
em sinergia, ações de valor acrescentado com resultados visíveis e tangíveis na 
gestão da segunda fração do Mecanismo em Favor dos Refugiados e a assegurarem 
que o financiamento seja direcionado exclusivamente para projetos de refugiados;

5. Considera que a avaliação preliminar aprofundada das necessidades dos 
beneficiários é essencial para elaborar programas da UE bem concebidos, para 
identificar corretamente os domínios prioritários, bem como para assegurar uma 
distribuição adequada e proporcionada dos fundos; 

6. Recorda a importância de recolher dados demográficos exatos e atualizados, 
prestando especial atenção aos beneficiários vulneráveis;

7. Considera que a racionalização das diferentes vertentes de intervenção e a 
coordenação com as organizações internacionais devem continuar no topo das 
prioridades de gestão das partes interessadas;

8. Considera que o risco de sobreposição de projetos deve ser analisado de forma 
contínua, nomeadamente nos casos em que a utilização de instrumentos de 
financiamento e parceiros de execução diferentes para financiar atividades 
semelhantes seja suscetível de desencadear uma maior complexidade e possíveis 
ineficiências operacionais;  
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9. Assinala que é necessário um acompanhamento aprofundado e sistemático das 
várias despesas (administrativas e de funcionamento), independentemente da 
natureza dos parceiros de execução (organizações não governamentais 
internacionais, organizações internacionais ou parceiros locais subcontratados);  

10. Manifesta preocupação, nesse contexto, pela falta de elementos de prova de apoio 
que justifiquem a razoabilidade dos custos indiretos aplicados pelas Nações Unidas 
em função da dimensão dos projetos;

11. Insta a Comissão, por uma questão de princípio, a proceder a um controlo mais 
rigoroso dos custos e das taxas «em cascata», reduzindo os níveis de despesas gerais 
e administrativas e analisando, de forma sistemática, os rácios de eficiência dos 
beneficiários do financiamento da UE e o impacto dos custos indiretos;

12. Convida a Comissão a refletir, desde já, sobre uma solução comum com a Turquia, a 
fim de minimizar os riscos inerentes a esta fase e garantir, tanto quanto possível, a 
sustentabilidade dos resultados após a emissão da segunda fração; exorta, a este 
respeito, os serviços da Comissão, a assegurarem a melhor transição possível de 
ações de ajuda humanitária a curto prazo para intervenções de ajuda ao 
desenvolvimento a mais longo prazo, enquanto vetor de sustentabilidade;  

13. Manifesta o seu apoio à prossecução do diálogo político com as autoridades turcas, 
tendo como objetivo melhorar o ambiente operacional das ONG internacionais e o 
acesso aos dados dos beneficiários, a fim de reforçar a rastreabilidade dos fundos da 
UE, desde o registo até aos pagamentos efetuados aos beneficiários de programas de 
ajuda em dinheiro;

14. Insta a Comissão a melhorar o seu sistema-quadro de resultados, estabelecendo 
indicadores da situação inicial, indicadores de referência progressivos e adequados e 
valores-alvo.


