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aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
namens de S&D-Fractie

Betreft: De toekomst van de EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

De EU zet zich volledig in voor de verdere uitvoering van de verklaring EU-Turkije. Turkije vangt het 
grootste aantal vluchtelingen ter wereld op. De EU biedt deze mensen ondersteuning via de EU-
faciliteit voor vluchtelingen in Turkije. De operationele begroting van de faciliteit ter hoogte van 6 
miljard EUR is vastgelegd en er zijn inmiddels contracten gesloten voor een bedrag van 4,7 miljard 
EUR. 3,2 miljard EUR van de middelen waarvoor contracten zijn afgesloten is reeds uitgekeerd. De 
EU voorziet in snelle en doeltreffende ondersteuning ter plaatse: er zijn ongeveer 90 projecten, circa 
1,7 miljoen vluchtelingen ontvangen maandelijks steun voor levensonderhoud, circa 500 000 
vluchtelingenkinderen gaan naar school, er wordt gezondheidszorg verstrekt aan miljoenen 
vluchtelingen en er worden scholen en ziekenhuizen gebouwd. Het vluchtelingenprobleem is echter 
nog lang niet opgelost en wij zijn ons er ten volle van bewust dat het belangrijk is dat de 
steunverlening voor migratiebeheer en integratie van vluchtelingen wordt voortgezet. Wij zijn ervan op 
de hoogte dat de Turkse autoriteiten de EU hebben verzocht om voortzetting van de steun na afloop 
van de looptijd van de faciliteit. Er wordt alweer gewerkt aan een nieuwe generatie projecten en de 
komende vijf jaar moeten er bijna 30 aanvullende projecten ten uitvoering worden gelegd, waarvan 
sommigen pas in 2025 afgerond zullen worden. Momenteel ligt de focus op het bereiken van 
resultaten en het verlenen van steun aan personen die daaraan behoefte hebben. Het is echter 
duidelijk dat de dringende behoeften van deze vluchtelingen in de nabije toekomst niet zomaar zullen 
verdwijnen.

1. Welke vooruitgang is er geboekt in het kader van de verkennende interne gesprekken tussen de 
Commissie en Turkije over de voortzetting van de EU-steunverlening na afloop van de faciliteit? 
Wordt er nagedacht over de vorm waarin deze verdere steun zal worden verleend en zo ja, hoe 
zal deze steun er dan uitzien? Zijn er tijdens deze gesprekken al besluiten genomen over de 
prioriteiten van de verdere steunverlening en zo ja, wat zijn deze prioriteiten?

2. Is er op het hoogste niveau, dus tussen lidstaten en de EU-instellingen, al overleg gevoerd over 
mogelijkheden om de EU-steunverlening na afloop van de faciliteit voort te zetten? Wat is de 
mening van de lidstaten over voortzetting van de steun? Hoe ziet het noodplan van de 
Commissie eruit voor het geval de lidstaten niet tot overeenstemming kunnen komen over 
voortzetting van de EU-steun?

Ingediend: 03/03/2020

Vervalt: 04/06/2020


