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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2018)0365 

Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: preklic rezerve v zvezi s podporo 

za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev 

evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge 

nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za 

inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu 

spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – 

Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno 

pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne 

pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije 

za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 

2018/2165(BUD)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 

energijo, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 41, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) 

št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 

št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/20122, zlasti člena 44, 

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kot je bil 
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dokončno sprejet 30. novembra 20171, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 

Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 

virov lastnih sredstev Evropske unije4, 

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je Komisija sprejela 

10. julija 2018 (COM(2018)0537), 

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je Svet 

sprejel 18. septembra 2018 in ga 20. septembra 2018 posredoval Evropskemu 

parlamentu (11843/2018 – C8-0415/2018), 

– ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve, 

– ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0292/2018), 

A. ker je proračunski organ na pobudo Parlamenta v proračunskem postopku za leto 2018 

sklenil, da se v zvezi s podporo Unije za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč 

(IPA II) uvrstijo v rezervo sredstva za prevzem obveznosti v znesku 70 milijonov EUR 

in sredstva za plačila v znesku 35 milijonov EUR iz proračunske postavke 22 02 03 01 

– Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije; 

B. ker sta Parlament in Svet sklenila, da bi morala Turčija, če želi, da se zneska sprostita iz 

rezerve, „doseči zadosten merljiv napredek na področjih pravne države, demokracije, 

človekovih pravic in svobode tiska v skladu z letnim poročilom Komisije“; ker je bilo v 

letnem poročilu Komisije o Turčiji, objavljenem 17. aprila 20185, nedvomno potrjeno, 

da so se razmere na področju načel pravne države, demokracije in človekovih pravic v 

Turčiji še poslabšale; ker pogoj, ki ga je postavil proračunski organ, tako ni izpolnjen; 

C. ker Komisija predlaga, da se v celoti prekličejo zneski v rezervi, tako sredstva za 

prevzem obveznosti kot sredstva za plačila, pa tudi s tem povezane proračunske 

opombe; 

D. ker Komisija predlaga, da se evropskemu instrumentu sosedstva (ENI) dodelijo sredstva 

za prevzem obveznosti v znesku 70milijonov EUR za financiranje ukrepov, povezanih z 

osrednjo sredozemsko migracijsko potjo, prek dela skrbniškega sklada EU za Afriko, 

namenjenega severni Afriki (28 milijonov EUR), in da se izpolni del zaveze, ki jo je 
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Unija sprejela na konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki je potekala 24. in 

25. aprila 2018 v Bruslju (da se 42 milijonov EUR prenese v skrbniški sklad EU Madad 

v podporo krizi v Siriji); 

E. ker Komisija predlaga povečanje humanitarne pomoči za 35 milijonov EUR v sredstvih 

za plačila, da bi pokrila potrebe, nastale zaradi proračunskih okrepitev v znesku 

124,8 milijona EUR konec leta 2017, ki pa niso zajemale sredstev za plačila;  

F. ker Komisija predlaga tudi, da se v okviru pobude WiFi4EU okrepi kadrovski načrt 

Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA), tako da se doda eno mesto 

začasnega uslužbenca razreda AD7; ker je mogoče to spremembo financirati iz 

proračuna agencije za to leto;  

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je predložila Komisija 

in ki je namenjen temu, da se prekličejo sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za 

plačila v okviru IPA II za Turčijo, ki so bila uvrščena v rezervo, da se povečajo sredstva 

za prevzem obveznosti za evropski instrument sosedstva in sredstva za plačila za 

humanitarno pomoč ter da se v okviru pobude WiFi4EU okrepi kadrovski načrt 

Izvajalske agencije za inovacije in omrežja; 

2. izraža zaskrbljenost, ker so razmere na področju temeljnih pravic in svoboščin ter načel 

pravne države v Turčiji čedalje slabše in ker se država še oddaljuje od evropskih 

vrednot; 

3. poudarja, da se odločitve, povezane s sredstvi za Turčijo v okviru IPA II, ne bi smele 

sprejemati v škodo pomoči turški civilni družbi, ki bi jo bilo treba še povečati; 

4. vztraja, da je treba vzdolž osrednje sredozemske migracijske poti začeti uporabljati 

rešitve, ki bodo delovale, pri tem pa sodelovati z ustreznimi mednarodnimi, 

nacionalnimi in regionalnimi organi ter pri obravnavi migrantov v celoti upoštevati 

mednarodne standarde v zvezi s človekovimi pravicami; 

5. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2018; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2018 

dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim 

zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom. 


