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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 o postoji Rady k návrhu 
opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (09713/2018 – C8-0302/2018 – 
2018/2072(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména na článek 41 tohoto 
nařízení

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, schválený 
s konečnou platností dne 30. listopadu 20172,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20203 (nařízení o VFR),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení4,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 
o systému vlastních zdrojů Evropské unie5,
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– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2018, který Komise přijala dne 23. května 
2018 (COM(2018)0310),

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018, který Rada přijala dne 22. 
června 2018 a postoupila Evropskému parlamentu dne 25. června 2018 (09713/2018 – 
C8-0302/2018),

– s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0246/2018),

A. vzhledem k tomu, že Komise dne 14. března 2018 změnila své rozhodnutí o nástroji pro 
uprchlíky v Turecku (dále jen „nástroj“) a vyčlenila na tento nástroj v souladu 
s prohlášením EU a Turecka ze dne 18. března 2016 dodatečné 3 miliardy EUR (druhá 
tranše);

B. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je zapsat do rozpočtu 
na rok 2018 k 50 milionům EUR, které jsou financovány ze stávajícího rozpočtového 
krytí humanitární pomoci v roce 2018, dalších 500 milionů EUR v prostředcích na 
závazky jako příspěvek Unie ke druhé tranši v roce 2018;

C. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje, aby v souladu s článkem 14 nařízení o VFR 
byly pro financování 243,8 milionu EUR, které nelze získat pouze z nepřiděleného 
rozpětí v okruhu 4 (který by měl přispět 256,2 miliony EUR), použity prostředky 
z celkového rozpětí pro závazky;

D. vzhledem k tomu, že Komise v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 navrhla poskytnout 
další 1,45 miliardy EUR jako příspěvek z rozpočtu Unie na tento nástroj;

E. vzhledem k tomu, že Parlament soustavně a důrazně podporuje pokračování nástroje, 
avšak současně poukazuje na to, že jakožto jedna ze složek rozpočtového orgánu musí 
být plně zapojen do rozhodovacího procesu o prodloužení nástroje, mj. aby se nemusel 
opakovat postup potřebný k jeho opětovnému vytvoření; vzhledem k tomu, že zatím 
mezi Parlamentem a Radou neproběhla žádná jednání o financování druhé tranše 
nástroje; vzhledem k tomu, že by bývalo vhodné, aby diskuse o financování druhé 
tranše proběhla v rámci dohodovacího řízení o rozpočtu Unie na rok 2018;

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2018 předložený Komisí, jehož jediným 
účelem je zajistit financování příspěvku z rozpočtu Unie na rok 2018 na nástroj pro 
uprchlíky v Turecku ve výši 500 milionů EUR v prostředcích na závazky, a postoj Rady 
k návrhu opravného rozpočtu;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že na jedné straně se Parlament nepodílí na 
přijímání rozhodnutí o vytvoření a prodloužení nástroje, zatímco na straně druhé jako 
rozpočtový orgán rozhoduje o jeho financování z rozpočtu Unie;

3. s politováním konstatuje, že Komise financování nástroje v roce 2018 nezahrnula do 
návrhu rozpočtu na rok 2018 v žádné fázi příslušného rozpočtového procesu; věří, že 
pokud by se o tomto financování jednalo v rámci rozpočtového procesu, obě složky 
rozpočtového orgánu by měly příležitost diskutovat o financování celé druhé tranše 



nástroje, neboť stanoviska Parlamentu a Rady k velikosti příspěvku z rozpočtu Unie se 
rozcházejí;

4. trvá na tom, aby Komise posílila monitorování využívání nástroje pro uprchlíky 
v Turecku a aby pravidelně podávala rozpočtovému orgánu dostatečně podrobné zprávy 
o souladu financovaných opatření s příslušným právním základem obecně a konkrétně 
s druhy opatření uvedenými v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí Komise o nástroji pro uprchlíky 
v Turecku;

5. konstatuje, že hlavním účelem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je umožnit 
dětským uprchlíkům v Turecku pokračovat nerušeně ve školní docházce;

6. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018;

7. zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím není ovlivněno jeho stanovisko ke zbývající části 
financování druhé tranše nástroje; zdůrazňuje, že Parlament bez ohledu na debaty 
v Radě o prodloužení nástroje si v rozpočtovém procesu na rok 2019 plně ponechá své 
výsady;

8. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2018 za schválený 
s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným 
orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.


