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Tisztelt Elnök Úr!

Megtiszteltetés számomra, hogy megküldhetem Önnek az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság (LIBE) véleményét a Parlament eljárási szabályzatának 56. cikke alapján 
levél formájában a 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 5. számú költségvetés-
módosítási tervezetre irányuló bizottsági javaslatról, amely a szíriai válságra adott 
válaszintézkedés keretében a Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekülteknek 
és befogadó közösségeknek nyújtott támogatás folytatásával kapcsolatos, és amelynek 
elfogadását a LIBE javasolja.

A migránsok és menekültek érkezésének kezelése kulcsfontosságú transznacionális jelenség, 
és a Bizottság a 2019–2024-es ciklusban prioritásként kezeli a partnerországokkal a migráció 
terén folytatott együttműködést. Utalunk továbbá a Parlament által elfogadott, az ENSZ 
biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális 
megállapodásai terén elért haladásról szóló állásfoglalásra1, amely „elismeri, hogy a migráció 
kezelése jelentős beruházásokat, megfelelő erőforrásokat, valamint rugalmas és átlátható 
eszközöket igényel, és hogy az elkövetkező években jól átgondolt, rugalmas és észszerű 
eszközökre lesz szükség a migrációs kihívásokra adandó válaszokhoz;”.

E tekintetben hangsúlyozzuk, hogy ez a költségvetés-módosítási tervezet hozzájárulna az Unió 
prioritásainak, nemzetközi kötelezettségeinek és a menekültekről szóló globális megállapodás 

1https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_HU.html
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fő célkitűzésének, nevezetesen a méltányos és kiszámítható felelősségmegosztás melletti 
határozottabb tagállami kötelezettségvállalás hatékony végrehajtásához. A LIBE bizottság 
hangsúlyozza, hogy az emberiességre, a semlegességre, a pártatlanságra és a függetlenségre 
vonatkozó alapvető humanitárius elvekkel összhangban biztosítani kell a Jordániában, 
Libanonban és Törökországban lévő menekülteknek és befogadó közösségeknek nyújtott 
támogatás folyamatosságát. A LIBE bizottság elismeri a Jordániában és Libanonban a befogadó 
közösségek és a menekültek számára az oktatáshoz való hozzáférés, a megélhetés támogatása, 
az egészségügyi, higiéniai, vízellátási és hulladékkezelési szolgáltatások és a szociális védelem 
terén folyamatban lévő projektek, valamint a törökországi menekülteket támogató két fő uniós 
humanitárius fellépés, a szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN) és az oktatási célú feltételes 
készpénzátutalás (CCTE) pozitív hatását. 

Elismerjük az ilyen sürgősségi finanszírozás fontosságát, különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő, Jordániában, Libanonban és Törökországban segítségre szoruló családok 
számának az UNHCR által jelzett drámai növekedése miatt, ami a Covid19 következtében 
bevezetett korlátozó intézkedések eredménye.

A vélemény a világon a legtöbb menekültet – legyen szó számukról vagy népességük számáról 
– befogadó országok közé tartozó Törökországban és Libanonban tett helyszíni látogatásokon 
alapul. Ezek a helyszíni látogatások rámutattak a menekültek gyakran bizonytalan helyzetére 
ezekben az országokban, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők és a kísérő nélküli 
gyermekek esetében, valamint arra, hogy az elhúzódó konfliktusok miatt nincs kilátás a 
befogadó országban való integrációra, illetve a származási országba való biztonságos és 
önkéntes visszatérésre. Ezt a helyzetet tovább bonyolítja a koronavírus globális világjárvány e 
közösségekre gyakorolt hatása. Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy valamennyi fogadó 
államnak tiszteletben kell tartania a visszaküldés tilalmának elvét, és sürgetnünk kell a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsák és tegyék lehetővé Törökország, Libanon és 
Jordánia számára, hogy csatlakozzanak ehhez a kulcsfontosságú elvhez.

Ezen túlmenően a LIBE bizottság számos meghallgatást és eszmecserét tartott a terület 
szakértőivel, amelyek során előtérbe kerültek azok a különbségek, amelyek a menekülteknek 
és befogadó közösségeiknek nyújtott uniós finanszírozás által az életszínvonal és az alapvető 
szolgáltatások biztosítása, valamint a menekültek rezilienciájának megerősítése és integrációja 
tekintetében tapasztalhatók.  

Ahhoz azonban, hogy a támogatás hatékony legyen, annak hosszú távúnak és megbízhatónak 
kell lennie, különösen az iskoláztatás és az egészségügyi ellátás terén. Ezért az uniós 
finanszírozásnak hosszú távú programozáson kell alapulnia annak érdekében, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben elkerülhetők legyenek a gyorsított eljárások révén kezelendő későbbi 
költségvetés-módosítási javaslatok. Javasoljuk, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretből a 
következő többéves pénzügyi keretbe való zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében a 
Parlament hagyja jóvá ezt a javaslatot, és felkérjük a Bizottságot, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret részeként biztosítsa a fenntartható programozást.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy hosszú távú és fenntartható megoldásokra van szükség a 
menekültek számára, és hogy az olyan eszközöket, mint az áttelepítés és a humanitárius 
folyosók, szintén megfelelően kell finanszírozni.

A fentiek fényében határozottan javasoljuk az 5/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetre 
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vonatkozó tanácsi álláspont indokolatlan késedelem nélküli jóváhagyását annak érdekében, 
hogy a Parlament még a nyári szünet előtt véglegesen elfogadhassa azt.
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