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Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 
pagarināšana 
Eiropas Parlamenta 2018. gada 4. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa 
— Komisija: (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu1 un jo īpaši 
tās 18. panta 3. punktu un 41. pantu,

– ņemot vērā 2017. gada 30. novembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 
2018. finanšu gada vispārējo budžetu2,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam („DFS regula”)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību4,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu5,
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– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 23. maijā pieņemto budžeta grozījuma Nr. 3/2018 
projektu (COM(2018)0310),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, ko Padome 
pieņēma 2018. gada 22. jūnijā un 2018. gada 25. jūnijā nosūtīja Parlamentam 
(09713/2018 – C8-0302/2018),

– ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0246/2018),

A. tā kā Komisija 2018. gada 14. martā grozīja savu lēmumu par Bēgļu atbalsta 
mehānismu Turcijā (FRT), lai atbilstoši ES un Turcijas 2016. gada 18. marta 
paziņojumam piešķirtu mehānismam papildu EUR 3 miljardus (turpmāk „FRT otrā 
daļa”);

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts paredz iekļaut Savienības 2018. gada 
budžetā papildu EUR 500 miljonus saistību apropriācijās kā Savienības 2018. gada 
iemaksu FRT otrajā daļā papildus EUR 50 miljoniem, ko finansē no 2018. gada 
humānās palīdzības budžeta;

C. tā kā Komisija ierosina saskaņā ar DFS regulas 14. pantu izmantot saistību vispārējo 
rezervi, lai finansētu EUR 243,8 miljonus, ko nav iespējams segt no 4. izdevumu 
kategorijā pieejamās nepiešķirto līdzekļu rezerves, no kuras ir ierosināts iemaksāt 
EUR 256,2 miljonus;

D. tā kā Komisija ir ierosinājusi 2019. gada budžeta projektā finansēt vēl 
EUR 1,45 miljardus kā Savienības budžeta iemaksu minētajā mehānismā;

E. tā kā Parlaments ir konsekventi uzsvēris, ka tas atbalsta Bēgļu atbalsta mehānisma 
Turcijā pagarināšanu, vienlaikus akcentējot, ka Parlamentam kā vienai no abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm ir jābūt pilnībā iesaistītam lēmumu pieņemšanā par šā 
mehānisma pagarināšanu, cita starpā arī tāpēc, lai nepieļautu tā izveides procedūras 
atkārtošanos; tā kā līdz šim starp Parlamentu un Padomi nav norisinājušās nekādas 
sarunas par mehānisma otrās daļas finansēšanu; tā kā diskusijas par otrās daļas 
finansēšanu būtu bijis lietderīgi īstenot 2018. gada budžeta procedūras samierināšanas 
posmā,

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, kas 
attiecas vienīgi uz Savienības 2018. gada budžeta iemaksas Bēgļu atbalsta mehānismā 
Turcijā finansēšanu EUR 500 miljonu apmērā saistību apropriācijās, un Padomes 
nostāju attiecībā uz minēto budžeta grozījuma projektu;

2. pauž dziļu nožēlu par pretrunu starp, no vienas puses, Parlamenta neiesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā par Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā izveidi un termiņa 
pagarināšanu un, no otras puses, Parlamenta kā budžeta lēmējinstitūcijas lomu šā 
mehānisma finansēšanā no Savienības budžeta;

3. pauž nožēlu, ka, norisinoties 2018. gada budžeta procedūrai. Komisija nevienā tās 
posmā nebija 2018. gada budžeta projektā iekļāvusi 2018. gada finansējumu Bēgļu 



atbalsta mehānismam Turcijā; uzskata, ka tā iekļaušana būtu devusi abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm iespēju apspriest visas Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 
otrās daļas finansēšanu, ņemot vērā Parlamenta un Padomes atšķirīgās nostājas attiecībā 
uz Savienības budžeta iemaksas apmēru;

4. uzstāj, ka Komisijai ir jāpastiprina Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā (FRT) 
izmantošanas uzraudzība un ka tai regulāri un pietiekami detalizēti ir jāziņo budžeta 
lēmējinstitūcijām par finansēto darbību saderīgumu gan ar attiecīgo juridisko pamatu 
kopumā, gan īpaši ar konkrētajiem darbību veidiem, kuri uzskaitīti  3. panta 2. punktā 
Komisijas lēmumā, ar kuru izveido Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā;

5. norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekta mērķis galvenokārt ir nodrošināt 
nepārtrauktu un netraucētu izglītības procesu bēgļu bērniem Turcijā;

6. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu;

7. uzsver, ka šis lēmums neskar Parlamenta nostāju attiecībā uz Bēgļu atbalsta mehānisma 
Turcijā otrās daļas atlikušo finansējuma daļu; uzsver, ka neatkarīgi no Padomes 
apspriedēm par mehānisma termiņa pagarināšanu Parlaments 2019. gada budžeta 
procedūrā pilnībā saglabās savas prerogatīvas;

8. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2018 ir pieņemts galīgajā 
variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām 
attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.


