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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000023/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
v mene skupiny S&D

Vec: Budúcnosť nástroja EÚ pre utečencov v Turecku

EÚ je stále odhodlaná plniť záväzky z vyhlásenie EÚ a Turecka. Turecko prichýlilo najväčší počet 
utečencov na svete a EÚ im poskytuje životne dôležitú podporu prostredníctvom nástroja EÚ pre 
utečencov v Turecku. Na celkový prevádzkový rozpočet bolo vyčlenených 6 miliárd EUR, z čoho 4,7 
miliardy EUR už bolo zmluvne zaviazaných. Suma 3,2 miliardy EUR zo zmluvného financovania už 
bola vyplatená. EÚ poskytuje rýchlu a účinnú podporu v teréne: existuje takmer 90 projektov, približne 
1,7 milióna utečencov dostáva každý mesiac podporu na živobytie, približne 500 000 detí utečencov 
chodí do školy, milióny utečencov dostávajú zdravotnú starostlivosť a budujú sa školy a nemocnice. 
Otázka utečencov však zďaleka nie je vyriešená a v plnej miere chápeme, že je dôležité naďalej 
podporovať riadenie migrácie a integráciu utečencov. Sme si riadne vedomí toho, že turecké orgány 
vyzvali EÚ, aby aj po ukončení nástroja naďalej poskytovala podporu. Prebieha už nová generácia 
projektov, pričom 30 ďalších projektov sa má začať vykonávať v nadchádzajúcich pár rokoch a tie 
posledné majú prebiehať až do roku 2025. V súčasnosti sa dôraz kladie na poskytovanie a získavanie 
pomoci pre tých, ktorí ju potrebujú, ale je zrejmé, že tieto základné potreby nezmiznú ani v blízkej 
budúcnosti.

1. Aký pokrok sa dosiahol pri orientačných interných diskusiách medzi Komisiou a Tureckom na 
tému pokračovania podpory EÚ aj po ukončení nástroja a aký je presný plánovaný formát ďalšej 
pomoci? Boli v priebehu týchto diskusií už určené priority ďalšej podpory a ktoré to sú?

2. Hovorilo sa už o možnosti pokračovania podpory EÚ po ukončení nástroja aj na najvyššej úrovni 
medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ? Aký majú názor na pokračovanie podpory členské 
štáty? Aký je záložný plán Komisie v prípade, že sa medzi členskými štátmi nedospeje ku 
konsenzu ohľadne pokračovania podpory EÚ?

Predložené: 03/03/2020

Termín na zodpovedanie: 04/06/2020


