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Tárgy: A törökországi menekülteket támogató uniós eszköz jövője

Az Unió továbbra is elkötelezett az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtása mellett. Törökország ad 
otthont a legtöbb menekültnek a világon, és a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz 
révén az Unió segítségnyújtása létfontosságú támogatást jelent számukra. Az eszköz 6 milliárd EUR 
összegű teljes működési költségvetését lekötötték, ebből 4,7 milliárd EUR összegben szerződéseket 
kötöttek. A lekötött finanszírozásból mostanra 3,2 milliárd EUR-t folyósítottak. Az Unió gyors és 
hatékony helyszíni támogatást nyújt: közel 90 projekt fut, havonta mintegy 1,7 millió menekült kap 
megélhetési támogatást, mintegy 500 000 menekült gyermek jár iskolába, menekültek milliói 
részesülnek egészségügyi ellátásban, valamint iskolák és kórházak épülnek. A menekültkérdés 
azonban még nem zárult le, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy fontos a 
migrációkezelés és a menekültek integrációjának folyamatos támogatása. Tudatában vagyunk annak, 
hogy a török hatóságok felszólították az Uniót arra, hogy az eszköz rendelkezésreállási időszakának 
végét követően folytassa a támogatást. Új generációs projektek vannak folyamatban, és a következő 
néhány évben közel 30 további projekt vár végrehajtásra, az utolsó projektek pedig 2025-ig tartanak. 
Jelenleg a hangsúlyt a konkrétumok megvalósítására és a rászorulók megsegítésére helyezik, de 
egyértelmű, hogy az alapvető szükségletek a közeljövőben is fennmaradnak.

1. Milyen előrelépés történt a Bizottság és Törökország között, az uniós támogatásnak az eszköz 
rendelkezésreállási időszakának végét követő folytatásáról tartott belső tájékozódó 
megbeszélések során, és pontosan mi a további támogatás tervezett formája? E megbeszélések 
során meghatározták-e már a további támogatásra vonatkozó prioritásokat, és ha igen, melyek 
ezek?

2. A tagállamok és az uniós intézmények a legmagasabb szinten már megvitatták-e annak 
lehetőségét, hogy az eszköz rendelkezésreállási időszakának végét követően is folytatódjon az 
uniós támogatás? Mi a tagállamok véleménye a támogatás folytatásáról? Mi a Bizottság 
vészhelyzeti terve arra az esetre, ha a tagállamok között nincs konszenzus az uniós támogatás 
folytatásáról?
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