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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
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 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 xx iunie 2020 și transmisă Parlamentului la xx iunie 2020 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2020),

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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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 și 
Comisiei, precum și parlamentelor naționale.


