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Předmět: Budoucnost nástroje EU pro uprchlíky v Turecku

EU má i nadále v úmyslu plnit závazky z prohlášení EU a Turecka. Turecko hostí největší počet 
uprchlíků na světě a EU jim poskytuje životně důležitou podporu prostřednictvím nástroje EU pro 
uprchlíky v Turecku. Na celkový provozní rozpočet nástroje bylo vyčleněno 6 miliard EUR, z čehož 
4,7 miliardy EUR již bylo vyplaceno. Částka 3,2 miliardy EUR ze smluveného financování již byla 
vyplacena. EU poskytuje rychlou a účinnou podporu na místě: existuje téměř 90 projektů, přibližně 1,7 
milionu uprchlíků každý měsíc dostává podporu na živobytí, přibližně 500 000 dětí z řad uprchlíků 
chodí do školy, miliony uprchlíků dostávají zdravotní péči a budují se školy a nemocnice. Uprchlická 
otázka však zdaleka není vyřešena a plně chápeme význam poskytování pokračující podpory řízení 
migrace a integraci uprchlíků. Jsme si dobře vědomi toho, že turecké orgány vyzvaly EU, aby 
poskytovala podporu i po ukončení fungování nástroje. Nová generace projektů již probíhá a dalších 
téměř 30 projektů má být provedeno v příštích několika letech. Poslední z nich by měly běžet až do 
roku 2025. V současné době se projekty soustředí na poskytování pomoci těm, kteří to potřebují, ale 
je zřejmé, že tyto nezbytné potřeby nezmizí ani v blízké budoucnosti.

1. Jaký pokrok byl učiněn při informativních interních diskusích mezi Komisí a Tureckem ohledně 
pokračování podpory EU i po ukončení nástroje a jaký je přesný plánovaný formát pro další 
podporu? Byly již na základě těchto jednání stanoveny priority pro další podporu a jaké jsou tyto 
priority?

2. Byla již na nejvyšší úrovni mezi členskými státy a orgány EU projednávána možnost pokračovat 
v podpoře EU i po ukončení nástroje? Jaké je stanovisko členských států k pokračování 
podpory? Jaký má Komise pohotovostní plán pro případ, že mezi členskými státy nedojde 
ohledně pokračování podpory EU ke shodě?
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