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Predlog spremembe proračuna št. 3/2018: nadaljevanje instrumenta za 
begunce v Turčiji 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2018 o stališču Sveta o predlogu 
spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (09713/2018 – C8-0302/2018 – 
2018/2072(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 in zlasti člena 18(3) in člena 
41 Uredbe,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki je bil 
dokončno sprejet dne 30. novembra 20172,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– 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 poslovodenju4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropske unije5,
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– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2018, ki ga je Komisija sprejela 
dne 23. maja 2018 (COM(2018)0310),

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2018, ki ga je Svet 
sprejel 22. junija 2018 in ga 25. junija 2018 posredoval Evropskemu parlamentu 
(09713/2018 – C8-0302/2018),

– ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0246/2018),

A. ker je Komisija 14. marca 2018 spremenila svoj sklep o instrumentu za begunce v 
Turčiji, da bi v skladu z izjavo EU in Turčije z dne 18. marca 2016 za ta instrument 
dodelila drugi obrok v višini 3 milijard EUR;

B. ker predlog spremembe proračuna št. 3/2018 predvideva povečanje proračuna Unije za 
leto 2018 za 500 milijonov EUR v obveznostih, kar bo prispevek Unije za leto 2018 k 
drugemu obroku, poleg 50 milijonov EUR iz obstoječega proračuna za humanitarno 
pomoč za leto 2018;

C. ker Komisija predlaga, da se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v 
skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru za financiranje 
243,8 milijona EUR, saj neporabljena razlika do zgornje meje v razdelku 4, iz katerega 
naj bi se financiralo 256,2 milijona EUR, ne zadostuje;

D. ker je Komisija v predlogu proračuna za leto 2019 predvidela dodatnih 
1,45 milijarde EUR kot prispevek iz proračuna Unije za instrument za begunce v 
Turčiji;

E. ker je Parlament večkrat podprl podaljšanje instrumenta za begunce v Turčiji, ob tem pa 
poudaril, da mora biti kot ena od vej proračunskega organa tesno vključen v proces 
odločanja o nadaljevanju tega instrumenta, med drugim zato, da ne bi bilo treba 
ponavljati postopka za njegovo ustanovitev; ker se Parlament in Svet še nista pogajala o 
financiranju drugega obroka za ta instrument; ker bi bilo priporočljivo, da bi razprava o 
financiranju drugega obroka potekala med spravnim postopkom o proračunu Unije za 
leto 2018;

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2018, kot ga je predložila 
Komisija in ki je namenjen zgolj financiranju prispevka za instrument za begunce v 
Turčiji v višini 500 milijonov EUR v obveznostih iz proračuna Unije za leto 2018, in s 
stališčem Sveta o tem predlogu;

2. globoko obžaluje, da Parlament, ki kot proračunski organ odloča o financiranju 
instrumenta za begunce Turčiji iz proračuna Unije, ni bil vključen v postopek 
sprejemanja sklepa o ustanovitvi in podaljšanju tega instrumenta;

3. obžaluje, da Komisija finančnih sredstev za ta instrument v letu 2018 ni vključila že v 
predlog proračuna za leto 2018 v eni od faz proračunskega postopka za leto 2018; meni, 
da bi bila to priložnost, da bi obe veji proračunskega organa razpravljali o financiranju 
celotnega drugega obroka tega instrumenta, saj se stališči Parlamenta in Sveta 



razlikujeta glede višine prispevka iz proračuna Unije;

4. vztraja, da Komisija strožje spremlja uporabo instrumenta za begunce v Turčiji ter 
redno podrobno poroča proračunskemu organu o splošni združljivosti ukrepov, ki se 
financirajo z ustrezno pravno podlago, zlasti pa o vrsti ukrepov iz člena 3(2) Sklepa 
Komisije o vzpostavitvi instrumenta za begunce v Turčiji;

5. ugotavlja, da je namen predloga spremembe proračuna št. 3/2018 predvsem ta, da se 
zagotovi nemoteno šolanje begunskih otrok v Turčiji;

6. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2018;

7. poudarja, da ta sklep ne posega v stališče Parlamenta o preostanku finančnih sredstev za 
drugi obrok za instrument za begunce v Turčiji; poudarja, da se Parlament ne glede na 
razpravo o podaljšanju tega instrumenta v Svetu ne namerava odreči svojim pravicam v 
proračunskem postopku za leto 2019;

8. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2018 
dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim 
zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.


