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em nome do Grupo S&D

Assunto: O futuro do Mecanismo da UE em Favor dos Refugiados na Turquia

A UE continua empenhada na aplicação da Declaração UE-Turquia. A Turquia acolhe o maior 
número de refugiados do mundo e a UE presta-lhes apoio vital através do Mecanismo da UE em 
Favor dos Refugiados na Turquia. Foi autorizada a totalidade do orçamento operacional do 
Mecanismo no montante de 6 mil milhões de euros, tendo sido celebrados contratos no valor de 4,7 
mil milhões de euros. Já foram desembolsados 3,2 mil milhões de euros a título de fundos 
adjudicados. A UE presta um apoio rápido e eficaz no terreno: há quase 90 projetos, cerca de 1,7 
milhões de refugiados recebem apoio à subsistência todos os meses, cerca de 500 000 crianças 
refugiadas frequentam a escola, milhões de refugiados recebem cuidados de saúde e há escolas e 
hospitais em construção. No entanto, a questão dos refugiados está longe de resolvida e 
compreendemos plenamente a importância de continuar a apoiar a gestão da migração e a 
integração dos refugiados. Estamos perfeitamente conscientes de que as autoridades turcas 
instaram a UE a continuar a prestar apoio depois de o Mecanismo chegar ao seu termo. A nova 
geração de projetos já está em curso, com quase 30 projetos adicionais para os próximos anos, 
devendo os últimos decorrer até 2025. A atual tónica está na obtenção de resultados e em prestar 
ajuda aos necessitados, mas é evidente que essas necessidades básicas não irão desaparecer num 
futuro próximo.

1. Que progressos foram realizados nos debates internos exploratórios entre a Comissão e a 
Turquia sobre a continuação do apoio da UE após o termo do Mecanismo e qual é o formato 
exato previsto para o auxílio suplementar? Esses debates já identificaram as prioridades para o 
apoio adicional e quais são essas?

2. Já foi debatida, ao mais alto nível entre os Estados-Membros e as instituições da UE, a 
possibilidade de dar continuidade ao apoio da UE após o final do Mecanismo? Qual é a opinião 
dos Estados-Membros sobre a continuação do apoio? Qual é o plano de contingência da 
Comissão caso não haja consenso entre os Estados-Membros sobre a continuação do apoio da 
UE?
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