
PE649.293v01-00

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000023/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
for S&D-Gruppen

Om: Fremtiden for EU-faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

EU er fortsat fast besluttet på at gennemføre erklæringen fra EU og Tyrkiet. Tyrkiet er vært for det 
største antal flygtninge i verden, og EU yder afgørende støtte til dem via EU-faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet. Facilitetens samlede driftsbudget på 6 mia. EUR er bevilget, og heraf er der nu indgået 
kontrakter for 4,7 mia. EUR. Af det beløb, som der indgået kontrakter for, er 3,2 mia. EUR blevet 
udbetalt. EU yder hurtig og effektiv støtte på stedet: Der er næsten 90 projekter, omkring 1,7 millioner 
flygtninge modtager indkomststøtte hver måned, omkring 500 000 flygtningebørn går i skole, millioner 
af flygtninge modtager sundhedspleje, og der opføres skoler og hospitaler. Flygtningespørgsmålet er 
imidlertid langt fra løst, og vi forstår fuldt ud vigtigheden af fortsat støtte til migrationsstyring og 
integration af flygtninge. Vi er udmærket klar over, at de tyrkiske myndigheder har anmodet EU om 
fortsat støtte efter facilitetens ophør. Den nye generation af projekter er allerede på vej, og der vil i 
løbet af de næste få år blive gennemført næsten 30 nye projekter, hvoraf de sidste skal løbe frem til 
2025. I øjeblikket er der fokus på at opnå resultater og sørge for hjælp til dem, der har brug for det, 
men det er klart, at disse grundlæggende behov ikke vil forsvinde foreløbig.

1. Hvilke fremskridt er der gjort under de sonderende interne drøftelser mellem EU og Tyrkiet om 
fortsættelse af EU-støtten efter facilitetens ophør, og hvilken form er det planlagt, yderligere 
støtte præcist skal have? Er prioriteterne for yderligere støtte allerede blevet fastlagt under disse 
drøftelser, og hvori består de?

2. Er muligheden af at fortsætte EU-støtten efter facilitetens ophør allerede blevet drøftet på 
højeste plan blandt medlemsstaterne og EU-institutionerne? Hvad er medlemsstaternes holdning 
til at fortsætte støtten? Hvad er Kommissionens nødplan, hvis der ikke kan findes konsensus 
blandt medlemsstaterne om fortsættelse af EU-støtten?
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