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Bijlage 3: Voorbeelden van belangrijke door de EU gefinancierde acties
1  

 

Land 

 

Projecttitel 

 

EU-

financiering 

 

Financieringskader 

Afghanistan, 

Pakistan, 

Bangladesh 

Maatregelen voor een betere re-

integratie voor Afghanistan, 

Bangladesh en Pakistan op het gebied 

van migratie en terugkeer 

 90,1 

miljoen 

EUR 

Regionaal DCI-programma 

voor Azië en MIP [meerjarig 

indicatief programma] voor 

Afghanistan, DCI 

[financieringsinstrument 

voor 

ontwikkelingssamenwerking] 

Turkije Onmiddellijke behoeften van 

Syrische vluchtelingen in Turkije (16 

projecten) 

90 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp/faciliteit 

voor vluchtelingen in Turkije 

Palestina Bijdrage van de EU aan de UNRWA 

[United Nations Relief and Works 

Agency] begroting programma 2016 

82 miljoen 

EUR 

Europees 

nabuurschapsinstrument 

Turkije, 

Libanon, 

Jordanië, 

Irak 

Qudra – Weerbaarheid voor Syrische 

vluchtelingen, intern ontheemden en 

hun gastgemeenschappen als reactie 

op de crisissen in Syrië en Irak 

70 miljoen 

EUR 

Regionaal trustfonds van de 

EU in respons op de Syrische 

crisis 

Turkije Bijzondere maatregel inzake 

terugkeer 

60 miljoen 

EUR 

Instrument voor 

pretoetredingssteun/faciliteit 

voor vluchtelingen in Turkije 

Libanon, 

Jordanië 

Onmiddellijke behoeften van 

Syrische schoolkinderen voor toegang 

tot gewoon onderwijs 

53 miljoen 

EUR 

Regionaal trustfonds van de 

EU in respons op de Syrische 

crisis 

Bangladesh Resilient Livelihoods Programme 55 miljoen 

EUR 

MIP voor Bangladesh, DCI 

Jordanië Begrotingssteun aan het ministerie 

van Onderwijs om het hoofd te bieden 

aan de Syrische vluchtelingencrisis 

52,5 miljoen 

EUR 

Europees 

nabuurschapsinstrument 

Turkije Onmiddellijke behoeften van 

Syrische schoolkinderen in Turkije 

voor toegang tot gewoon onderwijs 

50 miljoen 

EUR 

Regionaal trustfonds van de 

EU in respons op de Syrische 

crisis/faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije 

                                                            
1 Aanpak van migratie en de onderliggende oorzaken. 
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Somalië Versterking van het reactievermogen 

van Somalië op het beheer en de 

integratie van gemengde 

migratiestromen 

50 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika (onderdeel van het 

programma voor regionale 

ontwikkeling in de Hoorn 

van Afrika, 125 miljoen 

EUR) 

Ethiopië Opbouw van weerbaarheid in 

Ethiopië (RESET II) 

47 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Zuid-Sudan Verbetering van het basisonderwijs 

door beter beheer en lerarenopleiding 

in Zuid-Sudan - IMPACT 

45,6 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Afghanistan Steun voor Afghaanse ontwortelde 

bevolkingsgroepen  

45 miljoen 

EUR 

Regionaal programma voor 

Azië, DCI 

Oost-Afrika 

en Hoorn van 

Afrika 

Beter migratiebeheer ter 

ondersteuning van het proces van 

Khartoem 

40 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Senegal Ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in Senegal: 

versterking van het 

concurrentievermogen en de 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in 

de gebieden van herkomst 

40 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Turkije Sociaal-economische ontwikkeling 

door ontmijning en grotere capaciteit 

voor grensbewaking aan de oostgrens 

van Turkije - fase 2 

40 miljoen 

EUR 

Instrument voor 

pretoetredingssteun 

Zuid-Sudan Noodmaatregelen in respons op het 

conflict in Zuid-Sudan 

32 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp 

Libanon Multifunctionele bijstand in contanten 

om tegemoet te komen aan de 

behoeften van kwetsbare Syrische 

vluchtelingen in Libanon 

31,3 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp 

Afghanistan Programma Banen voor vrede 30 miljoen 

EUR 

MIP voor Afghanistan, DCI 

 

Niger Steun aan de landbouw in de 

transitzones Tahoua en Agadez in 

Niger 

30 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Ethiopië Regionaal ontwikkelings- en 30 miljoen EU-noodtrustfonds voor 
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beschermingsproramma in Ethiopië EUR Afrika (onderdeel van het 

programma voor regionale 

ontwikkeling in de Hoorn 

van Afrika, 125 miljoen 

EUR) 

Syrië Dringende voedselhulp aan 

bevolkingsgroepen die getroffen zijn 

door de onrust in Syrië 

30 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp 

Pakistan Voedselprogramma 30 miljoen 

EUR 

MIP voor Pakistan, DCI 

Libanon Bescherming en humanitaire hulp 

voor vluchtelingen in Libanon 

30 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp 

Libanon Bescherming en hulp voor de 

vluchtelingen en asielzoekers in 

Libanon 

29,7 miljoen 

EUR 

Humanitaire hulp 

Wereldwijd 

(geselecteerde 

landen) 

Gezondheidszorg voor iedereen - 

WHO 

28 miljoen 

EUR 

DCI-GPGC [mondiale 

collectieve goederen en 

uitdagingen] 2014-2020 

Turkije Onderwijsinfrastructuur, 

beroepsopleiding en sociale 

ondersteuning voor Syrische 

vluchtelingen 

27 miljoen 

EUR 

Regionaal trustfonds van de 

EU in respons op de Syrische 

crisis/faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije 

Tsjaad Weerbaarheid rond het Tsjaadmeer 27 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Niger Ontwikkeling en lokaal bestuur voor 

een beter beheer van migratiestromen 

25 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Burkina Faso LRRD-programma ter versterking 

van de weerbaarheid van kwetsbare 

gemeenschappen tegen voedsel- en 

voedingsonzekerheid in de 

noordelijke gebieden van Burkina 

Faso 

25 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Pakistan Hulp aan ontwortelde 

bevolkingsgroepen in Pakistan 

22 miljoen 

EUR 

Regionaal programma voor 

Azië, DCI 

Nigeria Betere conflictbeheersing op 

nationaal en gemeenschapsvlak in het 

noordoosten van Nigeria 

21 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Libanon Onderwijs en capaciteitsopbouw van 20,5 miljoen Europees nabuurschaps- en 
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centrale en lokale overheden en 

conflictbeperking in 

gastgemeenschappen 

EUR  partnerschapsinstrument 

Kameroen Weerbaarheid - reactie op de 

gevolgen van interne en externe 

migratiestromen in de noordelijke 

regio's van Kameroen 

20 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Mali Steun voor de vredesakkoorden door 

weerbaarheid en toegang tot 

basisdiensten in het noorden van Mali 

20 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Senegal Steun voor vermindering van de 

migratiestromen door het creëren van 

werkgelegenheid op het Senegalese 

platteland; bouw van individuele 

boerderijen en boerderijdorpen 

("naatangué") in regio's met een groot 

migratiepotentieel 

20 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Zuid-Sudan Verstrekken van 

basisgezondheidszorg in Zuid-Sudan 

20 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Ethiopië Stremmen van illegale migratie in 

Noord- en Midden-Ethiopië 

20 miljoen 

EUR 

EU-noodtrustfonds voor 

Afrika 

Turkije Versterking van de capaciteit van de 

Turkse kustwacht voor zoek- en 

reddingsacties 

20 miljoen 

EUR 

Instrument voor de bijdrage 

aan stabiliteit en 

vrede/faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije 

Bangladesh Ontwikkeling van 

beroepsvaardigheden 

20 miljoen 

EUR 

MIP voor Bangladesh, DCI 

Moldavië Steun voor de uitvoering van het 

actieplan voor visumliberalisering 

20 miljoen 

EUR 

Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument 

 

De EU financiert vele andere belangrijke initiatieven die bijdragen tot een doelmatiger en completer 

migratiebeheer in partnerlanden. Het gaat onder meer om:  

 steun voor de dialoog tussen Afrika en de EU over migratie en mobiliteit (18,9 miljoen 

EUR/Pan-Afrikaans programma); 

 economische zekerheid, WASH, gezondheids- en beschermingsactiviteiten in Syrië (15 

miljoen EUR/ humanitaire hulp); 

 regionale ontwikkelings- en beschermingsprogramma's voor Noord-Afrika (13 miljoen 

EUR/AMIF en ENI), de Hoorn van Afrika (125 miljoen EUR/EU-trustfonds voor Afrika en 

AMIF) en het Midden-Oosten (12,3 miljoen euro); 
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 bevorderen van de integratie van migranten in Marokko (10 miljoen euro/ENI); 

 regionale steun aan beschermingsgevoelig migratiebeheer in de Westelijke Balkan (8 miljoen 

EUR/IPA); 

 Euromed Migration IV in de zuidelijke buurlanden (7 miljoen euro/ENI); 

 gerichte initiatieven ter ondersteuning van mobiliteitspartnerschappen met Tunesië en 

Marokko (elk 5 miljoen EUR/GPGC); 

 ontwikkeling van strategieën voor de bescherming van personen die internationale 

bescherming behoeven in stedelijke gebieden in Turkije (2,3 miljoen EUR/IPA). 


