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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto 
Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms 
Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2092(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20121, ypač į jo 44 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 
priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo4,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 
2020 m. birželio 3 d. (COM(2020)0421),

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio XX d. priimtą ir 2020 m. birželio XX d. Europos 
Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto tikslas – toliau teikti paramą 
pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms reaguojant į krizę Sirijoje;

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 57, 2020 2 27.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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B. kadangi Komisija pasiūlė užtikrinti 100 mln. EUR naujų įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų, kad būtų galima finansuoti projektus, susijusius su galimybėmis gauti 
išsilavinimą, parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų 
tvarkymo paslaugų teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių (Sirijos 
pabėgėlių ir Palestinos pabėgėlių iš Sirijos) socialine apsauga Jordanijoje ir Libane;

C. kadangi Komisija pasiūlė skirti 485 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų siekiant 
finansuoti tolesnius du pagrindinius Sąjungos humanitarinės paramos veiksmus 
Turkijoje – Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemos (angl. ESSN) ir 
Sąlyginio pinigų pervedimo švietimui (angl. CCTE) – ir skirti 68 mln. EUR mokėjimų 
asignavimų, kad būtų galima padengti išankstinį finansavimą pagal Sąlyginio pinigų 
pervedimo švietimui programą 2020 m.;

D. kadangi pagal Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemą kas mėnesį apie 
1,7 mln. pabėgėlių pervedama grynųjų pinigų ir tikimasi, kad ne vėliau kaip 2021 m. 
kovo mėn. lėšos baigsis; kadangi Komisija pasiūlė skirti 400 mln. EUR, kad šie 
pervedimai būtų pratęsti iki 2021 m. pabaigos, ir kadangi dėl daugelio sudėtingų 
klausimų, pvz., tikslinių kriterijų peržiūros ir strateginio perėjimo prie vystymosi 
programų įgyvendinimo, reikia laiku konsultuotis ir koordinuoti veiksmus su Turkijos 
valdžios institucijomis ir įgyvendinančiaisiais partneriais;

E. kadangi pagal Sąlyginį pinigų pervedimą švietimui teikiami grynieji pinigai pabėgėlių 
šeimoms, kurių vaikai lanko mokyklą, o ne dirba; kadangi dabartinė sutartis baigia 
galioti 2020 m. spalio mėn. ir kadangi Komisija pasiūlė skirti 85 mln. EUR, kad 
programa būtų vykdoma dar vienus metus ir iki 2021 m. gruodžio mėn. pabaigos;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą, pagal 
kurį numatoma skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų siekiant 
remti pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą Jordanijoje ir Libane ir 
485 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų bei 68 mln. EUR mokėjimų asignavimų 
siekiant užtikrinti, kad būtų toliau teikiama skubi humanitarinė parama pabėgėliams 
Turkijoje;

2. pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto;

3. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2020 yra galutinai 
priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.


