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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000002/2016 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht 
for PPE-Gruppen 

Om: Finansiering, budgetforhold og forvaltning af flygtningefaciliteten for Tyrkiet 

Kommissionen iværksatte den 24. november 2015 flygtningefaciliteten for Tyrkiet — en 
koordineringsmekanisme med henblik på at støtte Tyrkiet i at håndtere følgerne af tilstrømningen af 
flygtninge både til fordel for flygtningene og for Tyrkiet som værtsland. Kommissionen foreslog at 
etablere en facilitet på 3 mia. EUR, der er sammensat af 500 mio. EUR fra EU’s budget og 2,5 mia. 
EUR fra samlede bidrag fra medlemsstaterne på baggrund af en BNI-nøgle. Kommissionen fastsatte 
en tidsfrist (den 21. december 2015) for medlemsstaterne til at meddele tidsplanen for deres bidrag, 
herunder deres planlagte betalingsplan for årene 2016-2017. 

Hvordan agter Kommissionen at håndhæve denne afgørelse med henvisning til det nationale bidrag? 

Hvor meget har de enkelte medlemsstater forpligtet sig til at bidrage med til flygtningefaciliteten til 
dato? 

Kan Kommissionen bekræfte, at bidraget fra EU-budgettet vil beløbe sig til 500 mio. EUR?  

Hvordan vil Kommissionen sikre, at dette nye instrument ikke vil have en indvirkning på 
gennemførelsen og den finansielle programmering af EU’s eksisterende og bidragende eksterne 
instrumenter?  

Hvor vil de tilsvarende udgifter blive opført på EU’s budget? Vil beløbene blive afsat til styrkelse af 
eksisterende EU-programmer, eller vil der blive truffet nye foranstaltninger? Hvis der træffes nye 
foranstaltninger, hvad vil det juridiske grundlag for udgiften så være? 

Hvordan vil Kommissionen sikre, at bistanden kanaliseres effektivt med henblik på at imødekomme 
flygtninges behov?  

Hvordan vil Kommissionen sikre, at disse midler anvendes på den mest fleksible og hurtige måde?  

Agter Kommissionen at foretage en grundig revision og reform (eventuelt i forbindelse med 
gennemgangen/revisionen af FFR) af EU’s eksterne instrumenter med henblik på at gøre EU’s budget 
mere sammenhængende, effektivt og lettere tilgængeligt? 

Indgivet: 12.1.2016 
Videresendt: 14.1.2016 
Besvarelsesfrist: 21.1.2016 


