
RR\1208787HU.docx PE653.769v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

A9-0127/2020

29.6.2020

JELENTÉS
az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2020. számú 
költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A 
Jordániában, Libanonban és Törökországban a szíriai válság nyomán a 
menekülteknek és a befogadó közösségeknek nyújtott támogatás folytatása
(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Monika Hohlmeier

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)



PE653.769v02-00 2/8 RR\1208787HU.docx

HU

PR_BUD_DABapp

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

LEVÉL AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
.....................................................................................................................................................5

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL .......................8



RR\1208787HU.docx 3/8 PE653.769v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A Jordániában, Libanonban és 
Törökországban a szíriai válság nyomán a menekülteknek és a befogadó közösségeknek 
nyújtott támogatás folytatása
(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 
amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen2,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra4,

– tekintettel a Bizottság által 2020. június 3-án elfogadott, 5/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2020)0421),

– tekintettel a Tanács által 2020. június 24-én elfogadott és a Parlamentnek a következő 
napon továbbított, az 5/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra 
(09060/2020 – C9-0189/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

– tekintettel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

1 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
2 HL L 57., 2020.2.27.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0127/2020),

A. mivel a 2020. évi 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a szíriai 
válságra adott válaszként továbbra is támogatást nyújtsanak a menekülteknek és a 
befogadó közösségeknek,

B. mivel a Bizottság 100 millió EUR összegű új kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzat biztosítását javasolta a Jordániában és Libanonban lévő befogadó 
közösségek és menekültek (szíriai és Szíriából érkezett palesztin menekültek) számára 
az oktatáshoz való hozzáférés, a megélhetés és az egészségügyi, szennyvízelvezetési, 
vízellátási és hulladékgazdálkodási szolgáltatások támogatása, valamint a szociális 
védelem terén megvalósuló projektek finanszírozásához;

C. mivel a Bizottság 485 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat biztosítását 
javasolta az Unió két fő törökországi humanitárius támogatási fellépése, a 
szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN) és a Feltételes iskoláztatási 
készpénztámogatás (CCTE) folytatásának finanszírozására, valamint 68 millió EUR 
kifizetési előirányzat biztosítását a CCTE keretében 2020-ban végrehajtandó 
előfinanszírozás fedezésére,

D. mivel az ESSN havi készpénzátutalásokat biztosít mintegy 1,7 millió menekült számára, 
és várhatóan legkésőbb 2021 márciusában fog kifogyni a pénzből, mivel a Bizottság 
400 millió EUR rendelkezésre bocsátását javasolta, hogy azt 2021 végéig 
meghosszabbítsák, és mivel számos összetett kérdés, például a célmeghatározási 
kritériumok felülvizsgálata és a fejlesztési programozásra való stratégiai átállás 
végrehajtása kellő időben történő konzultációt és koordinációt tesz szükségessé a török 
hatóságokkal és a végrehajtó partnerekkel,

E. mivel a CCTE azoknak a menekült családoknak biztosít készpénzt, akiknek a 
gyermekei munka helyett iskolába járnak, mivel a jelenlegi szerződés 2020 októberében 
lejár és mivel a Bizottság 85 millió EUR rendelkezésre bocsátását javasolta, hogy a 
program még egy évig, azaz 2021 decemberének végéig folytatódhasson,

1. tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 5/2020. számú költségvetés-módosítási 
tervezetet, amelynek célja, hogy 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatot biztosítson a menekültek és a befogadó közösségek 
rezilienciájának támogatására Jordániában és Libanonban, valamint 485 millió EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 68 millió EUR kifizetési előirányzatot a 
Törökországban tartózkodó menekülteknek nyújtott sürgős humanitárius támogatás 
folytatásának biztosítására;

2. jóváhagyja az 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi 
álláspontot;

3. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2020. számú költségvetés-módosítást 
véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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LEVÉL AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt úr
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 5. sz. költségvetés-
módosítási tervezethez: A szíriai válságra adott válaszintézkedés keretében a 
Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekülteknek és befogadó 
közösségeknek nyújtott támogatás folytatása (2020/2092(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

Megtiszteltetés számomra, hogy megküldhetem Önnek az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság (LIBE) véleményét a Parlament eljárási szabályzatának 56. cikke alapján 
levél formájában a 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 5. számú költségvetés-
módosítási tervezetre irányuló bizottsági javaslatról, amely a szíriai válságra adott 
válaszintézkedés keretében a Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekülteknek 
és befogadó közösségeknek nyújtott támogatás folytatásával kapcsolatos, és amelynek 
elfogadását a LIBE javasolja.

A migránsok és menekültek érkezésének kezelése kulcsfontosságú transznacionális jelenség, 
és a Bizottság a 2019–2024-es ciklusban prioritásként kezeli a partnerországokkal a migráció 
terén folytatott együttműködést. Utalunk továbbá a Parlament által elfogadott, az ENSZ 
biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális 
megállapodásai terén elért haladásról szóló állásfoglalásra1, amely „elismeri, hogy a migráció 
kezelése jelentős beruházásokat, megfelelő erőforrásokat, valamint rugalmas és átlátható 
eszközöket igényel, és hogy az elkövetkező években jól átgondolt, rugalmas és észszerű 
eszközökre lesz szükség a migrációs kihívásokra adandó válaszokhoz;”.

E tekintetben hangsúlyozzuk, hogy ez a költségvetés-módosítási tervezet hozzájárulna az Unió 
prioritásainak, nemzetközi kötelezettségeinek és a menekültekről szóló globális megállapodás 
fő célkitűzésének, nevezetesen a méltányos és kiszámítható felelősségmegosztás melletti 
határozottabb tagállami kötelezettségvállalás hatékony végrehajtásához. A LIBE bizottság 
hangsúlyozza, hogy az emberiességre, a semlegességre, a pártatlanságra és a függetlenségre 
vonatkozó alapvető humanitárius elvekkel összhangban biztosítani kell a Jordániában, 
Libanonban és Törökországban lévő menekülteknek és befogadó közösségeknek nyújtott 
támogatás folyamatosságát. A LIBE bizottság elismeri a Jordániában és Libanonban a befogadó 
közösségek és a menekültek számára az oktatáshoz való hozzáférés, a megélhetés támogatása, 
az egészségügyi, higiéniai, vízellátási és hulladékkezelési szolgáltatások és a szociális védelem 

1https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_HU.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_HU.html
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terén folyamatban lévő projektek, valamint a törökországi menekülteket támogató két fő uniós 
humanitárius fellépés, a szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN) és az oktatási célú feltételes 
készpénzátutalás (CCTE) pozitív hatását. 

Elismerjük az ilyen sürgősségi finanszírozás fontosságát, különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő, Jordániában, Libanonban és Törökországban segítségre szoruló családok 
számának az UNHCR által jelzett drámai növekedése miatt, ami a Covid19 következtében 
bevezetett korlátozó intézkedések eredménye.

A vélemény a világon a legtöbb menekültet – legyen szó számukról vagy népességük számáról 
– befogadó országok közé tartozó Törökországban és Libanonban tett helyszíni látogatásokon 
alapul. Ezek a helyszíni látogatások rámutattak a menekültek gyakran bizonytalan helyzetére 
ezekben az országokban, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők és a kísérő nélküli 
gyermekek esetében, valamint arra, hogy az elhúzódó konfliktusok miatt nincs kilátás a 
befogadó országban való integrációra, illetve a származási országba való biztonságos és 
önkéntes visszatérésre. Ezt a helyzetet tovább bonyolítja a koronavírus globális világjárvány e 
közösségekre gyakorolt hatása. Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy valamennyi fogadó 
államnak tiszteletben kell tartania a visszaküldés tilalmának elvét, és sürgetnünk kell a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsák és tegyék lehetővé Törökország, Libanon és 
Jordánia számára, hogy csatlakozzanak ehhez a kulcsfontosságú elvhez.

Ezen túlmenően a LIBE bizottság számos meghallgatást és eszmecserét tartott a terület 
szakértőivel, amelyek során előtérbe kerültek azok a különbségek, amelyek a menekülteknek 
és befogadó közösségeiknek nyújtott uniós finanszírozás által az életszínvonal és az alapvető 
szolgáltatások biztosítása, valamint a menekültek rezilienciájának megerősítése és integrációja 
tekintetében tapasztalhatók.  

Ahhoz azonban, hogy a támogatás hatékony legyen, annak hosszú távúnak és megbízhatónak 
kell lennie, különösen az iskoláztatás és az egészségügyi ellátás terén. Ezért az uniós 
finanszírozásnak hosszú távú programozáson kell alapulnia annak érdekében, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben elkerülhetők legyenek a gyorsított eljárások révén kezelendő későbbi 
költségvetés-módosítási javaslatok. Javasoljuk, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretből a 
következő többéves pénzügyi keretbe való zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében a 
Parlament hagyja jóvá ezt a javaslatot, és felkérjük a Bizottságot, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret részeként biztosítsa a fenntartható programozást.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy hosszú távú és fenntartható megoldásokra van szükség a 
menekültek számára, és hogy az olyan eszközöket, mint az áttelepítés és a humanitárius 
folyosók, szintén megfelelően kell finanszírozni.

A fentiek fényében határozottan javasoljuk az 5/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetre 
vonatkozó tanácsi álláspont indokolatlan késedelem nélküli jóváhagyását annak érdekében, 
hogy a Parlament még a nyári szünet előtt véglegesen elfogadhassa azt.

Tisztelettel:
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(aláírás) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield
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INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 24.6.2020


