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Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht 
от името на групата PPE 

Относно: Финансиране, бюджетни разпоредби и управление на Механизма за Турция в полза 
на бежанците 

На 24 ноември 2015 г. Комисията стартира Механизма за Турция в полза на бежанците – 
механизъм за координация с цел оказване на подкрепа на Турция за справяне с последиците от 
притока на бежанци както за бежанците, така и за Турция като приемаща държава. Комисията 
предложи да се създаде инструмент, възлизащ на 3 милиарда евро, съставен от 500 милиона 
евро от бюджета на ЕС и 2,5 милиарда евро от обединените в общ фонд вноски от държавите 
членки в съответствие с ключа „БНД“. Комисията взе решение да наложи на държавите членки 
краен срок (21 декември 2015 г.), в който да съобщят графика на своите вноски, включително 
планирания от тях график на плащанията за 2016 – 2017 г. 

Как планира Комисията да приведе в действие това решение по отношение на националните 
вноски? 

С какви суми са се ангажирали да съдействат отделните държави членки за Механизма за 
бежанците към днешна дата? 

Може ли Комисията да потвърди, че бюджетът на ЕС ще участва с 500 милиона евро?  

По какъв начин ще гарантира Комисията, че този нов инструмент няма да окаже въздействие 
върху темпа на изпълнението и финансовото програмиране на съществуващи и даващи принос 
външни инструменти на ЕС?  

Къде ще бъдат вписани съответните разходи в бюджета на ЕС? Ще бъдат ли сумите 
предназначени за укрепване на съществуващите програми на Съюза или ще бъдат предприети 
нови действия? Ако се предприемат нови действия, какво ще бъде правното основание за 
разходите? 

По какъв начин ще гарантира Комисията, че помощта ще бъде ефективно насочвана за 
посрещане на нуждите на бежанците?  

Как ще гарантира Комисията, че тези средства ще бъдат мобилизирани по възможно най-гъвкав 
и бърз начин?  

Възнамерява ли Комисията да предприеме задълбочен преглед и реформа (евентуално по 
повод прегледа/преразглеждането на МФР) на външните инструменти на ЕС с оглед на това 
бюджетните разходи на ЕС да станат по-съгласувани, ефективни и леснодостъпни? 
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