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Temats: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā nākotne

Savienībai joprojām ir saistoša ES un Turcijas paziņojuma īstenošana. Turcija uzņem lielāko bēgļu 
skaitu pasaulē, un ES sniedz tiem būtisku atbalstu, izmantojot ES Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā. 
Mehānisma kopējais darbības budžets saistību izteiksmē ir 6 miljardi EUR, un līgumi līdz šim ir 
noslēgti par 4,7 miljardiem EUR. Savukārt 3,2 miljardi EUR no līgumos paredzētā finansējuma jau ir 
izmaksāti. ES sniedz ātru un efektīvu atbalstu uz vietas: ir gandrīz 90 projekti, aptuveni 1,7 miljoni 
bēgļu ik mēnesi saņem uzturlīdzekļus, aptuveni 500 000 bēgļu bērnu apmeklē skolu, miljoniem bēgļu 
saņem veselības aprūpi un tiek būvētas skolas un slimnīcas. Tomēr bēgļu jautājums vēl nebūt nav 
atrisināts, un mēs pilnībā izprotam, cik svarīgi ir sniegt pastāvīgu atbalstu migrācijas pārvaldības un 
bēgļu integrācijas jomā. Mēs labi apzināmies, ka Turcijas iestādes ir aicinājušas ES turpināt sniegt 
atbalstu arī pēc mehānisma darbības beigām. Nākamie projekti jau tiek gatavoti, un tie paredz 30 
papildu projektu īstenošanu nākamajos dažos gados, bet pēdējie no tiem tiks īsteno pat līdz 2025. 
gadam. Pašreiz galvenā uzmanība ir vērsta uz piegādes nodrošināšanu un palīdzības sniegšanu 
tiem, kam tā nepieciešama, taču ir skaidrs, ka šīs būtiskās vajadzības tuvākajā laikā nezaudēs savu 
aktualitāti.

1. Kāds progress ir panākts Komisijas un Turcijas iekšējās izpētes diskusijās par ES atbalsta 
turpināšanu pēc mehānisma darbības beigām un konkrēti kāda veida palīdzība ir plānota 
turpmāk? Vai šajās diskusijās jau ir izraudzītas turpmākā atbalsta prioritātes un kādas tās ir?

2. Vai iespēja turpināt ES atbalstu pēc mehānisma darbības beigām jau ir apspriesta augstākajā 
līmenī starp dalībvalstīm un ES iestādēm? Kāds ir dalībvalstu viedoklis par atbalsta turpināšanu? 
Kāds ir Komisijas ārkārtas rīcības plāns gadījumā, ja starp dalībvalstīm nav vienprātības 
jautājumā par ES atbalsta turpināšanu?
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