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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van 
de Syriëcrisis
(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20121, en met name artikel 44,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, 
definitief vastgesteld op 27 november 20192,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, goedgekeurd door de 
Commissie op 3 juni 2020 (COM(2020)0421),

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, 
vastgesteld door de Raad op 24 juni 2020 en de volgende dag toegezonden aan het 
Europees Parlement (09060/2020 – C9-0189/2020),

– gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0127/2020),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 voor 2020 tot doel heeft de 

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 57 van 27.2.2020.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
4 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in het kader van de Syriëcrisis voort te 
zetten;

B. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld 100 miljoen EUR aan nieuwe 
vastleggings- en betalingskredieten ter beschikking te stellen voor de financiering van 
projecten inzake toegang tot onderwijs, inkomenssteun, verstrekking van 
gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, watervoorziening, afvalverwijdering, en 
sociale bescherming voor gastgemeenschappen en vluchtelingen (Syrische 
vluchtelingen en Palestijnse vluchtelingen uit Syrië) in Jordanië en Libanon;

C. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 485 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten ter beschikking te stellen ter financiering van de voortzetting van 
de twee belangrijkste humanitaire hulpacties van de Unie in Turkije, namelijk het 
sociale vangnet voor noodgevallen (ESSN) en de voorwaardelijke overdracht van 
contanten voor onderwijs (CCTE), alsmede 68 miljoen EUR aan betalingskredieten ter 
dekking van de voorfinanciering in het kader van de CCTE in 2020;

D. overwegende dat het ESSN voorziet in maandelijkse geldoverdrachten naar ongeveer 
1,7 miljoen vluchtelingen en naar verwachting uiterlijk in maart 2021 uitgeput zal zijn; 
overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 400 miljoen EUR beschikbaar te 
stellen voor de verlenging ervan tot eind 2021; en overwegende dat veel complexe 
kwesties zoals de herziening van de doelgroepcriteria en de uitvoering van de 
strategische overgang naar ontwikkelingsprogrammering, vereisen dat er tijdig overleg 
en coördinatie plaatsvinden met de Turkse autoriteiten en de uitvoerende partners;

E. overwegende dat het CCTE contanten verstrekt aan vluchtelingengezinnen wier 
kinderen naar school gaan in plaats van te werken; overwegende dat het huidige 
contract in oktober 2020 afloopt; en overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld 
85 miljoen EUR beschikbaar te stellen om het programma met een extra jaar te 
verlengen tot eind december 2021;

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, zoals ingediend 
door de Commissie, dat tot doel heeft 100 miljoen EUR aan vastleggings- en 
betalingskredieten te verstrekken als weerbaarheidssteun aan vluchtelingen en 
gastgemeenschappen in Jordanië en Libanon, alsmede 485 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 68 miljoen EUR aan betalingskredieten om de voortzetting 
van de dringende humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije te waarborgen;

2. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 
nr. 5/2020 goed;

3. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2020 definitief 
is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene 
begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en 
gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de 
Syriëcrisis (2020/2092(BUD))

Geachte heer Van Overtveldt,

Hierbij doe ik u het advies toekomen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (LIBE) in briefvorm, overeenkomstig artikel 56 van het Reglement van het 
Parlement, over het voorstel van de Commissie voor het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 
bij de algemene begroting 2020 inzake de voortzetting van de steun aan vluchtelingen en 
gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis. LIBE 
beveelt aan deze gewijzigde begroting goed te keuren.

Het in goede banen leiden van de instroom van migranten en vluchtelingen is een essentieel 
transnationaal gegeven, en samenwerking met partnerlanden op dit gebied heeft voor de 
Commissie prioriteit tijdens haar mandaat voor de periode 2019-2024. Daarnaast verwijzen we 
naar de resolutie van het Parlement getiteld “Voortgang met de mondiale pacten van de VN 
inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen”5, waarin het Parlement 
erop wijst “dat het beheer van migratie grote investeringen, adequate middelen en flexibele en 
transparante instrumenten vereist en dat weldoordachte, flexibele en gestroomlijnde 
instrumenten voor het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van migratie de komende 
jaren nodig zullen zijn”.

In dit verband willen we benadrukken dat dit ontwerp van gewijzigde begroting bijdraagt aan 
de doeltreffende uitvoering van de prioriteiten van de Unie, haar internationale verplichtingen 
en de belangrijkste doelstelling van het mondiaal pact inzake vluchtelingen, namelijk een 
krachtiger inzet door de lidstaten voor een gelijkwaardige en voorspelbare deling van de 
verantwoordelijkheid. De commissie LIBE benadrukt dat de continuïteit van de steun aan 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije gewaarborgd moet 
worden, overeenkomstig de beginselen van humaniteit, neutraliteit, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid. De commissie LIBE wijst op de positieve effecten van lopende projecten op 
het gebied van toegang tot onderwijs, inkomenssteun, verstrekking van gezondheidszorg, 
sanitaire voorzieningen, watervoorziening, afvalverwijdering en sociale bescherming voor 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_NL.html
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gastgemeenschappen en vluchtelingen in Jordanië en Libanon, alsmede van de twee belangrijke 
humanitaire hulpacties van de EU in Turkije, het sociale vangnet voor noodgevallen (ESSN) en 
de voorwaardelijke overdracht van contanten voor onderwijs (CCTE). 

We willen wijzen op het belang van dergelijke noodhulp, in het bijzonder met het oog op de 
dramatische toename van het aantal kwetsbare hulpbehoevende families in Jordanië, Libanon 
en Turkije als gevolg van de restrictieve maatregelen in verband met COVID-19, waar de 
UNHCR op wijst.

Het advies is gebaseerd op bezoeken ter plaatse in Turkije en Libanon, die behoren tot de landen 
met het grootste aantal vluchtelingen in de wereld, zowel in absolute als in relatieve aantallen. 
Bij deze bezoeken werd duidelijk onder welke moeilijke omstandigheden de vluchtelingen in 
deze landen verkeren, vooral kwetsbare vluchtelingen en onbegeleide kinderen, en hoe weinig 
uitzicht er is op integratie in het gastland of op een veilige en vrijwillige terugkeer naar het land 
van herkomst vanwege de aanhoudende conflicten. Deze situatie wordt nog verder 
gecompliceerd door de gevolgen in deze gemeenschappen van de wereldwijde 
coronaviruspandemie. Ook moet erop gewezen worden dat het beginsel van non-refoulement 
door alle gastlanden moet worden nageleefd, en dat er bij de Commissie en de Raad op moet 
worden aangedrongen erop toe te zien dat Turkije, Libanon en Jordanië dit essentiële beginsel 
naleven.

Daarnaast heeft LIBE een groot aantal hoorzittingen en gedachtewisselingen met deskundigen 
uit het veld gehad, waarin werd gewezen op het verschil dat de financiering door de Unie van 
vluchtelingen en hun gastgemeenschappen maakte wat betreft hun levensstandaard en de 
verstrekking van basisdiensten, evenals hun weerbaarheid en integratie.  

Om doeltreffend te zijn moet de steun echter langdurig en betrouwbaar zijn, met name op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daarom moet de financiering door de Unie worden 
gebaseerd op de programmering op lange termijn, om zo veel mogelijk te voorkomen dat latere 
gewijzigde begrotingsvoorstellen via versnelde procedures worden behandeld. Wij bevelen aan 
dat het Parlement met dit voorstel instemt om te zorgen voor een vlotte overgang van het 
huidige naar het volgende MFK, en wij verzoeken de Commissie om te zorgen voor duurzame 
programmering in het kader van het komende MFK.

Wij willen benadrukken dat duurzame langetermijnoplossingen voor vluchtelingen 
noodzakelijk zijn en dat instrumenten als hervestiging en humanitaire corridors ook naar 
behoren moeten worden gefinancierd.

In het licht van het bovenstaande bevelen wij ten zeerste aan om zonder onnodige vertraging 
goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde 
begroting nr. 5/2020, zodat het Parlement het nog voor het zomerreces definitief kan 
vaststellen.

Hoogachtend,

(ondertekend) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield
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INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 24.6.2020


