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Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021, særlig artikel 18, 
stk. 3, og artikel 41,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, 
endeligt vedtaget den 30. november 20172,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20203 (FFR-
forordningen),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning4,

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 
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for Den Europæiske Unions egne indtægter1,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018, vedtaget af Kommissionen den 
23. maj 2018 (COM(2018)0310),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018, vedtaget af 
Rådet den 22. juni 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 25. juni 2018 
(09713/2018 – C8-0302/2018),

– der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0246/2018),

A. der henviser til, at Kommissionen den 14. marts 2018 ændrede sin afgørelse om 
faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (FRT) med henblik på at afsætte yderligere 3 mia. 
EUR (en "anden tranche") til den i overensstemmelse med erklæringen fra EU og 
Tyrkiet af 18. marts 2016;

B. der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 3/2018 er at opføre 
yderligere 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger på Unionens budget for 2018 som 
Unionens bidrag til den anden tranche i 2018 ud over de 50 mio. EUR, der finansieres 
over det eksisterende budget for humanitær bistand i 2018;

C. der henviser til, at Kommissionen foreslår at anvende den samlede margen for 
forpligtelser i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen til finansiering af 
243,8 mio. EUR, som ikke udelukkende kan dækkes af den uudnyttede margen under 
udgiftsområde 4, under hvilket det er foreslået at bidrage med 256,2 mio. EUR;

D. der henviser til, at Kommissionen har foreslået at finansiere yderligere 1,45 mia. EUR i 
forslaget til budgettet for 2019 som bidraget fra Unionens budget til FRT;

E. der henviser til, at Parlamentet konsekvent har understreget sin støtte til videreførelsen 
af FRT og samtidig har understreget, at det som den ene af budgetmyndighedens to 
grene skal inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende udvidelsen af 
faciliteten, bl.a. for at undgå en gentagelse af proceduren fra dens oprettelse; der 
henviser til, at der ikke hidtil har fundet nogen forhandlinger sted om finansiering af den 
anden tranche af FRT mellem Parlamentet og Rådet; der henviser til, at det ville have 
været hensigtsmæssigt, at drøftelserne om finansiering af den anden tranche havde 
fundet sted i forbindelse med forliget om budgettet for 2018;

1. noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2018 som forelagt af Kommissionen 
udelukkende vedrører finansieringen af bidraget fra Unionens budget for 2018 til FRT 
med et beløb på 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og Rådets holdning hertil;

2. beklager dybt uoverensstemmelsen mellem på den ene side Parlamentets manglende 
deltagelse i vedtagelsen af afgørelserne om oprettelse og videreførelse af FRT og på den 
anden side dets rolle som budgetmyndighed i finansieringen af FRT fra Unionens 
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budget;

3. beklager, at Kommissionen ikke på noget tidspunkt i løbet af budgetproceduren for 
2018 medtog finansieringen af FRT i 2018 i sit budgetforslag for 2018; mener, at en 
sådan medtagelse kunne have givet anledning til, at de to grene af budgetmyndigheden 
kunne drøfte finansieringen af hele den anden tranche af FRT, idet Parlamentet og 
Rådet havde divergerende holdninger til omfanget af bidraget fra Unionens budget;

4. insisterer på, at Kommissionen styrker overvågningen af anvendelsen af FRT, og at den 
rapporterer regelmæssigt og tilstrækkeligt udførligt til budgetmyndigheden om 
kompatibiliteten af de foranstaltninger, der finansieres, med det underliggende 
retsgrundlag i almindelighed og navnlig med de typer af foranstaltninger, der er opført i 
artikel 3, stk. 2, i Kommissionens afgørelse om oprettelse af FRT;

5. bemærker, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 3/2018 hovedsageligt er at 
give mulighed for, at skolegangen for flygtningebørn i Tyrkiet kan fortsætte uden 
problemer;

6. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018;

7. understreger, at denne beslutning ikke berører dets holdning til den resterende del af 
finansieringen af den anden tranche af FRT; understreger, at Parlamentet fuldt ud vil 
håndhæve sine beføjelser under budgetproceduren for 2019, uanset Rådets 
forhandlinger om forlængelse af FRT;

8. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2018 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de 
øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


