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ПРИЛОЖЕНИЕ
към
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА
Втори доклад относно напредъка в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция

BG

BG

Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след Изявлението от 18 март
Направление за
финансиране по ускорения
подход
Следващи мерки

Хуманитарна помощ

Специална мярка за подпомагане
на върнатите мигранти

Юли—септември
Започване на изпълнението на плана за
изпълнение на хуманитарните дейности,
договорен през юни, включително
сключване на договори за проекти на
стойност 75 милиона евро до края на
юли.

Непотвърдена
Проектът на пряко споразумение за
прилагането на специалната мярка
за подпомагане на върнатите
мигранти бе приключен през май.
Очаква се да бъде подписан от
турските органи.

Специални мерки в областта
на образованието и на
здравеопазването
До края на юли
Приемане на специални мерки,
включително безвъзмездни
средства за министерствата на
образованието и
здравеопазването.

Социално-икономическа
подкрепа и инфраструктура
Края на юни
24 юни
Кръгла маса с международните
финансови институции (МФИ)
за обсъждане на пакета.
29 юни
Кръгла маса с МФИ с Турция
за одобряване на пакета.
До края на юли
Приемане на финансиране от
МФИ, когато проектите са
изцяло разработени, за
общинска и социална
инфраструктура и за социалноикономическа подкрепа.

Постижения

3 юни
Публикуване на плана за изпълнение на
хуманитарни дейности на ГД ECHO,
включващ първите средства
(505,65 милиона евро) за мрежата за
социална закрила при извънредни
обстоятелства и допълнителни мерки.

19 април
Сключване на договор за първата
специална мярка на стойност
60 милиона евро за осигуряване на
храна, подслон и здравни грижи за
върнатите от Гърция мигранти.

Нуждите от финансиране за
образованието и
здравеопазването бяха
посрещнати чрез краткосрочни
мерки, изпълнени от ГД ECHO
и Доверителния фонд на ЕС.

22 април
Кръгла маса с МФИ,
последвана от двустранни
срещи за обсъждане на
инфраструктурата и социалноикономическата подкрепа.

Април
Ускорен подход, представен на Турция
и доразвит, за да стане стратегическа
концептуална бележка за прилагането
на Механизма.

До края на юли
Приемане на допълнителни
средства за Доверителния фонд на
ЕС.
Постоянно
Нови проекти по Доверителния
фонд на ЕС в области, които не са
обхванати от други направления:
достъп до пазара на труда, дейности
на общността, инициативи за
безвъзмездни средства с по-малка
стойност, други мерки за
интеграция и „меки“ мерки.
До 26 май
Подписване на четири нови проекта
на стойност около 28 милиона евро
за осигуряване на допълнителна
образователна инфраструктура,
обучение за придобиване на умения
и социална подкрепа.
11 април
Управителният съвет на
Доверителния фонд на ЕС одобри
нови концептуални бележки.

Март/април
ГД ECHO подписва проекти със
17 хуманитарни партньора на стойност
90 милиона евро.

Управление на Механизма
График от април

Регионален доверителен фонд на
ЕС в отговор на кризата в Сирия
(Доверителен фонд на ЕС)
До лятото
Още пет проекта на стойност
84 милиона евро — все още не са
окончателно подготвени и
изпълнението им не е започнало.

4 март
Подписване с УНИЦЕФ на
регионален договор с компонент на
стойност 37 милиона евро за
Турция.
12 май
На 2-то заседание на ръководния
комитет бе одобрена
стратегическата концептуална
бележка и бе представен проектът
на независима оценка на нуждите.
Одобрени бяха шест приоритетни
области: хуманитарна помощ,
управление на миграцията,

13 юни
Сертификатите за финансов
принос на всички държави
членки са получени. Те са на
обща стойност
2 милиарда евро, обещани за
периода 2016—2017 г.
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30 юни
3-то заседание на ръководния
комитет ще бъде свикано, за да
се направи преглед на
окончателната оценка на
нуждите и на напредъка по
изпълнението, включително по
отношение на специалните
мерки в областта на

Постоянно
Докладване за изпълнението и
съобщаване на постигнатите
резултати.

образование, здравеопазване,
общинска инфраструктура и
социално-икономическа подкрепа.

образованието,
здравеопазването, общинската
и социалната инфраструктура и
социално-икономическата
подкрепа, които понастоящем
са в процес на разработка.
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