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Predmet: Financiranje i proračunske mjere Mehanizma potpore Turskoj za pomoć izbjeglicama te 
njegovo proračunsko upravljanje 

Komisija je 24. studenog 2015. pokrenula Mehanizam potpore Turskoj za pomoć izbjeglicama, 
koordinacijski mehanizam kojemu je svrha pomoći Turskoj da se nosi s posljedicama koje priljev 
migranata stvara i migrantima i Turskoj kao zemlji domaćinu. Komisija je predložila osnivanje 
mehanizma u vrijednosti od 3 milijarde EUR, od čega bi se 500 milijuna EUR izdvojilo iz proračuna 
EU-a, a 2,5 milijardi EUR iz udruženih doprinosa država članica na temelju BND-a. Komisija je odlučila 
21. prosinca 2015. odrediti kao rok do kojeg države članice moraju objaviti raspored svojih uplata, 
uključujući planirani raspored plaćanja za razdoblje 2016. – 2017. 

Na koji način Komisija planira provesti tu odluku u pogledu nacionalnih doprinosa? 

Koliko su se do danas pojedinačne države članice obvezale uplatiti u Mehanizam potpore za pomoć 
izbjeglicama? 

Može li Komisija potvrditi da će se iz proračuna EU-a izdvojiti 500 milijuna EUR?  

Na koji će način Komisija zajamčiti da taj novi instrument neće utjecati na brzinu provedbe i financijsko 
planiranje postojećih i aktivnih vanjskih instrumenata EU-a?  

Gdje će se u proračunu EU-a unijeti odgovarajući rashodi? Hoće li se ti iznosi usmjeriti na jačanje 
postojećih programa Unije ili će se pokrenuti nova djelovanja? Ako se pokrenu nova djelovanja, koji će 
biti pravni temelj njihovih rashoda? 

Na koji će način Komisija zajamčiti da se pomoć učinkovito usmjerava na rješavanje potreba 
izbjeglica?  

Na koji će način Komisija zajamčiti da se ta sredstva mobiliziraju na najfleksibilniji i najbrži način?  

Planira li Komisija izvršiti detaljnu reviziju i reformu vanjskih instrumenata EU-a, možda zajedno s 
revizijom i reformom VFI-ja, kako bi trošenje proračunskih sredstava EU-a bilo učinkovitije, 
djelotvornije i dostupnije na vrijeme? 
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