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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000002/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht 
w imieniu grupy PPE 

Przedmiot: Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji - finansowanie, ustalenia budżetowe i 
zarządzanie 

W dniu 24 listopada 2015 r. Komisja Europejska uruchomiła Instrument Pomocy dla Uchodźców w 
Turcji – mechanizm koordynacyjny mający na celu wsparcie Turcji w stawieniu czoła wyzwaniom 
wynikającym z napływu uchodźców, które dotyczą zarówno samych uchodźców, jak i Turcji jako kraju 
przyjmującego. Komisja zaproponowała budżet tego instrumentu w kwocie 3 mld EUR, z czego 500 
mln EU ma pochodzić z budżetu UE, a 2,5 mld EUR z wkładów finansowych przekazanych przez 
państwa członkowskie w wysokości obliczanej według klucza DNB. Komisja postanowiła, że do dnia 
21 grudnia 2015 r. państwa członkowskie muszą poinformować ją o terminach wniesienia swoich 
wkładów, w tym o przewidywanym harmonogramie płatności na lata 2016-2017. 

W jaki sposób Komisja planuje wyegzekwować tę decyzję w odniesieniu do wkładów finansowych 
poszczególnych krajów? 

Jaką kwotę poszczególne państwa członkowskie zobowiązały się do tej pory przekazać na rzecz tego 
instrumentu? 

Czy Komisja może potwierdzić, że wkład z budżetu UE wyniesie 500 mln EUR?  

W jaki sposób Komisja zadba o to, by ten nowy instrument nie wpłynął negatywnie na tempo 
wdrożenia i programowanie finansowe istniejących unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, które 
również wnoszą swój wkład w tym obszarze?  

W jakim miejscu w budżecie UE ujęte zostaną odnośne wydatki? Czy kwoty te zostaną przeznaczone 
na wzmocnienie istniejących programów unijnych, czy też podjęte zostaną nowe działania? Jeżeli 
podjęte zostaną nowe działania, jaka będzie podstawa prawna dla wydatków? 

W jaki sposób Komisja zagwarantuje, że pomoc skutecznie odpowie na potrzeby uchodźców?  

W jaki sposób Komisja zadba o to, by te fundusze zostały zgromadzone w sposób jak najbardziej 
elastyczny i szybki?  

Czy Komisja zamierza przeprowadzić gruntowny przegląd i reformę (na przykład przy okazji 
przeglądu/zmiany WRF) unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, tak by finansowanie z budżetu 
UE było bardziej spójne, efektywne i łatwiej dostępne? 

Przedłożone: 12.1.2016 
Przekazane: 14.1.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.1.2016 


