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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000745/2018 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Miguel Viegas (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), 

Marisa Matias (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Barbara Spinelli 

(GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Malin Björk 

(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada 

(GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou 

(GUE/NGL), Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Norbert Neuser (S&D) en Marita Ulvskog 

(S&D) 

Betreft: Vermindering van de Amerikaanse financiering van de UNRWA  

De Amerikaanse regering heeft kort geleden een aanzienlijke verlaging aangekondigd van zijn 
financiële ondersteuning van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan 
Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), namelijk van 350 miljoen USD tot 60 miljoen 
USD.  

De UNRWA beheert meer dan 700 scholen in Jordanië, Libanon, Syrië en Palestina (Westelijke 
Jordaanoever en Gazastrook), die door circa 525 000 kinderen worden bezocht. De organisatie 
verstrekt eveneens uiterst belangrijke medische diensten (door het beheer van 140 
gezondheidscentra, waar circa 9 miljoen medische onderzoeken per jaar plaatsvinden), uiteenlopend 
van basisgezondheidsdiensten tot diensten in vruchtbaarheidsklinieken. Ook biedt de organisatie 
ondersteuning bij huisvestingsprojecten. 

Door deze scherpe bezuiniging wordt alle in het verleden verstrekte steun op het spel gezet, waardoor 
het leiden van het gekwelde Palestijnse volk wordt versterkt en de gevolgen van een decenniaoud 
conflict dreigen te verergeren. 

1. Kan de Commissie, gezien het spoedeisende karakter van deze situatie, waarin basisdiensten 
ten gunste van de meest kwetsbare Palestijnse bevolkingsgroepen op het spel worden gezet, 
uiteenzetten wat de mogelijkheden voor een verhoging van de EU-bijdrage zijn, en welke maatregelen 
zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening niet wordt onderbroken?  

2. Kan de Commissie verder uiteenzetten wat het standpunt van de EU is betreffende de 
aankondiging van de Amerikaanse regering, en welke maatregelen of inspanningen de EU op VN-
niveau voorbereidt om de middelen voor de UNRWA te verhogen? 


