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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2021 
för budgetåret 2021 – Humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet
(12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 
och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 
966/20121, särskilt artikel 44,

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, slutgiltigt 
antagen den 18 december 20202,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 
2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–20273, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya 
egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel4, 

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om 
systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 
2014/335/EU, Euratom5,

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 5/2021 som kommissionen antog den 
9 juli 2021 (COM(2021)0460),

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2021 som rådet 
antog den 5 oktober 2021 och översände till Europaparlamentet den 14 oktober 2021 
(12444/2021 – C9-0380/2021),

1 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 93, 17.3.2021.
3 EUT L 433I , 22.12.2020, s. 11.
4 EUT L 433I , 22.12.2020, s. 28.
5 EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
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– med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0327/2021), och av följande 
skäl:

A. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 5/2021 är att ge fortsatt stöd till de mest utsatta 
flyktingarna i Turkiet till följd av krisen i Syrien, vilket utgör den första delen av 
kommissionens förslag om fortsatt finansiering av syriska flyktingar och värdsamhällen 
i Turkiet, Jordanien, Libanon och andra delar av regionen. 

B. Kommissionen uppskattar att det behövs 325 miljoner EUR för att utvidga täckningen för 
flaggskeppsprogrammet det sociala nödskyddsnätet (ESSN), som innebär månatliga 
kontantöverföringar till över 1,8 miljoner flyktingar, från mars 2022 till början av 2023, 
då programmet ska övergå till att bli utvecklingsbistånd. Kommissionen föreslår att detta 
belopp ska täckas genom att använda den återstående marginalen under rubrik 6 under 
2021, och att återstoden ska finansieras från anslagen för humanitärt bistånd under 2021 
och 2022.

C. Förslaget till ändringsbudget nr 5/2021 syftar därför till att mobilisera 149,6 miljoner 
EUR i åtagandebemyndiganden, medan inga ytterligare betalningsbemyndiganden begärs 
för 2021.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 5/2021, som lagts fram av 
kommissionen. 

2. Europaparlamentet påpekar att taket för rubrik 6 förefaller vara för lågt för att hantera 
större kriser i unionens grannskap och i världen från och med det allra första året av den 
fleråriga budgetramen 2021–2027. Parlamentet är bekymrat över att det fortsatta stödet 
till flyktingar i Turkiet inte beaktades i förhandlingarna om den nuvarande fleråriga 
budgetramen eller instrumentet NDICI-Europa i världen. Parlamentet understryker att 
unionens budget under nuvarande omständigheter inte kan vara den enda 
finansieringskällan för fortsatt stöd till flyktingar. 

3. Europaparlamentet anser att en övergripande överenskommelse som omfattar unionens 
finansiering av det fortsatta stödet till flyktingar i Turkiet och regionen i stort under 2021 
och efterföljande år bör nås inom ramen för förlikningen om unionens allmänna budget 
för budgetåret 2022.

4. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 
5/2021.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 5/2021 slutgiltigt 
antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten. 
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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