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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Continuarea sprijinului acordat 
refugiaților și comunităților-gazdă, ca răspuns la criza din Siria, din Iordania, Liban și 
Turcia
(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 44,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, 
adoptat definitiv la 27 noiembrie 20192,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară4,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 adoptat de Comisie la 3 iunie 
2020 (COM(2020)0421),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 adoptată de 
Consiliu la 24 iunie 2020 și transmisă Parlamentului în ziua următoare (09060/2020 – 
C9-0189/2020),

– având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 57, 27.2.2020.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0127/2020),

A. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2020 este continuarea acordării de 
sprijin refugiaților și comunităților-gazdă, ca răspuns la criza din Siria;

B. întrucât Comisia a propus alocarea sumei de 100 de milioane EUR în noi credite de 
angajament și de plată pentru a finanța proiecte din Iordania și Liban în următoarele 
domenii: accesul la educație, sprijinul pentru asigurarea mijloacelor de subzistență, 
furnizarea de servicii de sănătate, de salubritate, de gestionare a apei și a deșeurilor, 
precum și protecție socială pentru comunitățile-gazdă și refugiați (refugiații sirieni și 
refugiații palestinieni din Siria);

C. întrucât Comisia a propus alocarea a 485 de milioane EUR în credite de angajament 
pentru finanțarea continuării celor două acțiuni principale de sprijin umanitar ale 
Uniunii în Turcia, a plasei de siguranță socială de urgență (ESSN) și a transferului 
condiționat de numerar pentru educație (CCTE), precum și alocarea a 
68 de milioane EUR sub formă de credite de plată pentru a acoperi prefinanțarea în 
cadrul CCTE în 2020;

D. întrucât ESSN transferă lunar sume în numerar unui număr de aproximativ 1,7 milioane 
de refugiați și se preconizează că fondurile se vor termina în martie 2021 cel târziu, 
întrucât Comisia a propus să ofere 400 de milioane EUR pentru a prelungi aceste 
transferuri până la sfârșitul anului 2021, și întrucât multe aspecte complexe, cum ar fi 
revizuirea criteriilor de direcționare și punerea în aplicare a tranziției strategice către 
programarea dezvoltării, necesită o consultare și o coordonare în timp util cu autoritățile 
turce și cu partenerii de punere în aplicare;

E. întrucât CCTE oferă numerar familiilor de refugiați ai căror copii merg la școală în loc 
să lucreze, întrucât actualul contract se încheie în octombrie 2020, și întrucât Comisia a 
propus alocarea a 85 de milioane EUR pentru a permite programului să se prelungească 
pentru încă un an și până la sfârșitul lunii decembrie 2021,

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020, astfel cum a fost prezentat de 
Comisie, care este dedicat acordării de credite de angajament și de plată în valoare de 
100 de milioane EUR pentru sprijinirea rezilienței refugiaților și comunităților-gazdă 
din Iordania și Liban, a sumei de 485 de milioane EUR în credite de angajament și a 
sumei de 68 de milioane EUR în credite de plată pentru a asigura continuarea sprijinului 
umanitar urgent acordat refugiaților din Turcia;

2. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020;

3. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 
rectificativ nr. 5/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI 
INTERNE

Dlui Johan Van Overtveldt
Președinte
Comisia pentru bugete
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general 2020 
Continuarea sprijinului în favoarea refugiaților și comunităților-gazdă din 
Iordania, Liban și Turcia ca răspuns la criza din Siria (2020/2092(BUD))

Domnule președinte,

Am onoarea să vă furnizez în continuare avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne (LIBE), sub formă de scrisoare, în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European, referitor la propunerea Comisiei de proiect de buget 
rectificativ nr. 5 la bugetul general 2020 pentru continuarea sprijinului în favoarea refugiaților 
și comunităților-gazdă din Iordania, Liban și Turcia ca răspuns la criza din Siria. Comisia LIBE 
recomandă adoptarea sa.

Gestionarea sosirii migranților și a refugiaților este un fenomen transnațional esențial, iar 
cooperarea cu țările partenere în materie de migrație reprezintă o prioritate pentru Comisie 
pentru perioada 2019-2024. În continuare, face trimitere la Rezoluția adoptată de Parlament 
referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru 
asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind 
refugiații1, care „ia act de faptul că gestionarea migrației necesită investiții majore, resurse 
adecvate și instrumente flexibile și transparente și că în următorii ani va fi nevoie de instrumente 
bine concepute, flexibile și raționalizate pentru a aborda provocările în materie de migrație”.

În acest sens, subliniem faptul că acest proiect de buget rectificativ ar contribui la 
implementarea eficace a priorităților Uniunii, a obligațiilor sale internaționale și a obiectivului 
principal al Pactului mondial privind refugiații, și anume un angajament mai ferm din partea 
statelor de a împărți responsabilitatea în mod echitabil și previzibil. Comisia LIBE subliniază 
importanța asigurării continuității sprijinului acordat refugiaților și comunităților-gazdă din 
Iordania, Liban și Turcia, în conformitate cu principiile umanitare ale umanității, neutralității, 
imparțialității și independenței. Comisia LIBE recunoaște impactul pozitiv al proiectelor în curs 
de desfășurare în domeniul accesului la educație, al sprijinirii mijloacelor de subzistență și al 
furnizării de servicii de sănătate, salubritate, alimentare cu apă și deșeuri și protecție socială a 
comunităților-gazdă și refugiaților din Iordania și Liban, precum și al celor două acțiuni 
principale de sprijin umanitar ale Uniunii pentru refugiații din Turcia, al „plasei de siguranță 
socială de urgență” (ESSN) și al transferului condiționat de numerar pentru educație (CCTE). 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_RO.html
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Recunoaștem importanța acestei finanțări de urgență, în special având în vedere creșterea 
dramatică, semnalată de UNHCR, a numărului familiilor vulnerabile care au nevoie de asistență 
în Iordania, Liban și Turcia, ca urmare a măsurilor de izolare luate din cauza epidemiei de 
COVID-19.

Avizul se bazează pe vizitele pe teren în Turcia și Liban, care se numără printre țările care 
găzduiesc cel mai mare număr de refugiați din lume, atât ca număr, cât și în raport cu populația 
lor. Aceste vizite pe teren au evidențiat situația adesea precară a refugiaților din aceste țări, în 
special a celor aflați într-o situație vulnerabilă și a copiilor neînsoțiți, precum și lipsa 
perspectivei de a se integra în țara gazdă sau de a se întoarce în mod sigur și voluntar în țara de 
origine din cauza conflictelor prelungite. Această situație este complicată și mai mult de 
impactul pandemiei mondiale de coronavirus asupra acestor comunități. Trebuie, de asemenea, 
să subliniem necesitatea respectării principiului nereturnării de către toate statele-gazdă și să 
solicităm Comisiei și Consiliului să se asigure că Turcia, Liban și Iordania aderă la acest 
principiu-cheie și să le faciliteze acest lucru.

În plus, Comisia LIBE a organizat numeroase audieri și schimburi de opinii cu experți din 
domeniu, care au evidențiat diferența dintre finanțarea acordată de Uniune refugiaților și 
comunităților-gazdă în ceea ce privește nivelul de trai și furnizarea de servicii de bază, precum 
și în ceea ce privește consolidarea rezilienței refugiaților și a integrării acestora.  

Cu toate acestea, pentru a fi eficace, sprijinul trebuie să fie pe termen lung și fiabil, în special 
privind furnizarea de educație și de asistență medicală. Prin urmare, finanțarea din partea 
Uniunii ar trebui să se bazeze pe programarea pe termen lung, pentru a evita, în cea mai mare 
măsură posibilă, ca propunerile ulterioare de buget rectificativ să fie abordate prin proceduri 
accelerate. Recomandăm Parlamentului să fie de acord cu această propunere pentru a asigura o 
tranziție armonioasă de la actualul la următorul CFM și solicităm Comisiei să asigure o 
programare sustenabilă în cadrul viitorului CFM.

Am dori să subliniem necesitatea unor soluții sustenabile și pe termen lung pentru refugiați, 
precum și faptul că instrumentele precum relocarea și coridoarele umanitare ar trebui, de 
asemenea, să fie finanțate în mod corespunzător.

Având în vedere cele de mai sus, recomandăm cu fermitate aprobarea poziției Consiliului 
privind proiectul de buget rectificativ 5/2020, fără întârzieri nejustificate, pentru a asigura 
adoptarea finală de către Parlament înainte de vacanța de vară.

Cu stimă,

(semnătură) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield
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INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării 24.6.2020


