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Angående: Framtiden för EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet

EU är fortfarande fast beslutet att förverkliga uttalandet från EU och Turkiet. Turkiet har tagit emot 
flest flyktingar i världen och EU ger flyktingarna avgörande stöd via EU:s facilitet för flyktingar i 
Turkiet. Facilitetens hela driftsbudget på 6 miljarder euro för faciliteten har anslagits, varav 4,7 
miljarder euro nu har kontrakterats. 3,2 miljarder euro av de kontrakterade medlen har nu betalats ut. 
EU tillhandahåller snabbt och effektivt stöd på plats: det finns nästan 90 projekt, omkring 1,7 miljoner 
flyktingar får försörjningsstöd varje månad, omkring 500 000 flyktingbarn går i skolan, miljoner 
flyktingar får hälsovård, och skolor och sjukhus byggs. Man är dock långt ifrån en lösning på 
flyktingfrågan och vi har full förståelse för vikten av att tillhandahålla fortsatt stöd till 
migrationshanteringen och flyktingintegrationen. Vi är mycket medvetna om att de turkiska 
myndigheterna har uppmanat EU att fortsätta med stödet efter det att faciliteten har avslutats. Den 
nya generationen projekt är redan på gång, med nästan 30 ytterligare projekt som ska genomföras 
under de närmaste åren och de sista förväntas pågå fram till 2025. För närvarande ligger fokus på att 
säkerställa leverans och få fram hjälp till de behövande, men det är uppenbart att dessa 
grundläggande behov inte kommer att försvinna inom den närmaste framtiden.

1. Vilka framsteg har gjorts i de förberedande interna diskussionerna mellan kommissionen och 
Turkiet om att fortsätta med EU-stödet efter det att faciliteten har avslutats, och exakt vad är det 
planerade formatet för fortsatt bistånd? Har prioriteringarna för fortsatt stöd redan identifierats i 
diskussionerna, och vilka är de?

2. Har möjligheten att fortsätta med EU-stödet efter det att faciliteten har avslutats redan diskuterats 
på högsta nivå bland medlemsstaterna och EU-institutionerna? Vad anser medlemsstaterna om 
att fortsätta med stödet? Vad är kommissionens beredskapsplan ifall man inte når konsensus 
bland medlemsstaterna för fortsatt EU-stöd?
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