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Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet understryker att de 

tre miljarder euro som utgör en del av 

faciliteten för flyktingar i Turkiet måste 

användas korrekt så att de omgående och 

direkt kommer till nytta för flyktingarna 

och deras värdsamhällen genom projekt för 

att tillgodose de omedelbara behoven av 

mat, hälso- och sjukvård samt utbildning. 

Parlamentet kräver en snabbare utbetalning 

av de utlovade medlen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att, i samarbete med 

Turkiet, se till att det inrättas en mekanism 

för att kontrollera att medlen används 

korrekt i detta syfte, att mekanismen 

övervakas noga och att Europaparlamentet 

får regelbunden information från 

kommissionen om hur medlen används. 

Parlamentet understryker att särskild 

uppmärksamhet bör fästas vid sårbara 

grupper såsom kvinnor och barn, särskilt 

föräldralösa barn, samt religiösa 

minoriteter såsom kristna och yazidier. 

Parlamentet betonar det brådskande 

behovet av att ta itu med det könsrelaterade 

våldet och övergreppen mot kvinnor och 

flickor på migrantvägarna genom Turkiet. 

39. Europaparlamentet understryker att de 

tre miljarder euro, och ytterligare 

finansiering, som utgör en del av 

faciliteten för flyktingar i Turkiet måste 

användas korrekt så att de omgående och 

direkt kommer till nytta för flyktingarna 

och deras värdsamhällen genom projekt för 

att tillgodose de omedelbara behoven av 

mat, hälso- och sjukvård, sanitet samt 

utbildning. Parlamentet kräver att få bli 

fullt delaktigt i beslutsprocessen som 

medlagstiftare och budgetmyndighet, och 
kräver en snabbare utbetalning av de 

utlovade medlen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att, i 

samarbete med Turkiet, se till att det 

inrättas en mekanism för att kontrollera att 

medlen används korrekt i detta syfte, att 

mekanismen övervakas noga och att 

Europaparlamentet får regelbunden 

information från kommissionen om hur 

medlen används. Parlamentet understryker 

att särskild uppmärksamhet bör fästas vid 

sårbara grupper såsom kvinnor och barn, 

särskilt föräldralösa barn, samt religiösa 

minoriteter såsom kristna och yazidier. 

Parlamentet betonar det brådskande 

behovet av att ta itu med det könsrelaterade 
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våldet och övergreppen mot kvinnor och 

flickor på migrantvägarna genom Turkiet. 

Or. en 

 

 


