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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

относно връщането на средствата, отпуснати на Турция в рамките на 
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), с оглед на 
желанието за спиране на предприсъединителния процес и премахването 
от настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на програмата в 
подкрепа на Турция 

Елен Лапорт, Масали Агилар, Матилд Андруе, Жордан Бардела, 
Аника Брюна, Хорхе Бусаде Виялба, Карло Фиданца, Емануил 
Франгос, Роман Хайдер, Ерве Жювен, Жил Льобретон, Георг Майер, 
Маргарита де ла Писа Карион, Жером Ривиер, Херман Терч, Том 
Вандендрисе
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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно връщането на 
средствата, отпуснати на Турция в рамките на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП), с оглед на желанието за спиране на 
предприсъединителния процес и премахването от настоящата многогодишна 
финансова рамка (МФР) на програмата в подкрепа на Турция

Европейският парламент,

– като взе предвид член 21 от Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 
2006 г.,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1085/2006 се предвижда спиране на 
помощта в случай на неспазване на демократичните принципи;

Б. като има предвид, че в Специален доклад № 7/2018 на Европейската сметна 
палата се заключава, че изразходваните средства почти не са позволили да се 
отговори на редица основни нужди;

В. като има предвид, че Турция получи приблизително 4,5 милиарда евро от 
Инструмента за предприсъединителна помощ за периода 2007—2013 г. и около 
3,5 милиарда евро за периода 2014—2020 г.;

Г. като има предвид, че Съветът на Европейския съюз заяви през юни 2019 г., че 
преговорите за присъединяване с Турция са достигнали мъртва точка, без 
оттогава да е постигнат напредък;

Д. като има предвид, че има много голяма вероятност Турция никога да не стане 
член на Европейския съюз;

1. възлага на Комисията да изиска възстановяване на средства, които не са били 
необходими поради липса на членство в ЕС;

2. възлага на Комисията също така да поиска възстановяване на средствата, които са 
били изразходвани небрежно;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.


