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Gerb. Pirmininke,

man suteikta garbė pateikti Jums toliau pridedamą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
56 straipsnį laiško forma pateikiamą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) 
komiteto nuomonę dėl 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 „Tolesnė parama 
pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į 
krizę Sirijoje“, kurį LIBE komitetas rekomenduoja priimti, projekto.

Migrantų ir pabėgėlių atvykimų valdymas yra svarbiausias tarpvalstybinis reiškinys ir per 
2019–2024 m. kadenciją Komisija teikia prioritetą bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis 
migracijos klausimais. Be to, remiamės Parlamento priimta rezoliucija dėl JT Pasaulinių 
susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių pažangos1, kurioje 
Parlamentas „pripažįsta, kad migracijai valdyti reikia didelių investicijų, tinkamų išteklių ir 
lanksčių bei skaidrių priemonių ir kad artimiausiais metais reikės gerai parengtų, lanksčių ir 
supaprastintų priemonių su migracija susijusioms problemoms spręsti“.

Atsižvelgdami į tai, pabrėžiame, kad šis taisomojo biudžeto projektas padės veiksmingai 
įgyvendinti Sąjungos prioritetus, jos tarptautinius įsipareigojimus ir pagrindinius Pasaulinio 
susitarimo dėl pabėgėlių tikslus, visų pirma tvirtesnį valstybių įsipareigojimą dėl teisingo ir 
nuspėjamo atsakomybės pasidalijimo. LIBE komitetas pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti paramos 
pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje tęstinumą 
laikantis humanitarinių žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų. 
LIBE komitetas pripažįsta vykdomų projektų, susijusių su galimybėmis gauti išsilavinimą, 
parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų tvarkymo paslaugų 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_LT.html?redirect
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teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių Jordanijoje ir Libane socialine apsauga, 
taip pat dviejų pagrindinių pabėgėliams Turkijoje skirtų Sąjungos humanitarinių veiksmų, 
būtent Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemos ir Sąlyginio pinigų pervedimo 
švietimui, teigiamą poveikį. 

Pripažįstame, koks svarbus finansavimas pagal skubios paramos priemones, ypač atsižvelgiant 
į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) nurodytą labai 
padidėjusį pažeidžiamų šeimų, kurioms reikia pagalbos, Jordanijoje, Libane ir Turkijoje skaičių 
dėl su COVID-19 susijusių izoliavimo priemonių.

Ši nuomonė grindžiama apsilankymais vietoje Turkijoje ir Libane, o šios šalys yra tarp šalių, 
priimančių daugiausia pabėgėlių pasaulyje, nesvarbu, ar pagal tų pabėgėlių skaičių, ar pagal 
pabėgėlių skaičiaus santykį su tų šalių gyventojų skaičiumi. Per šiuos apsilankymus vietoje 
atkreiptas dėmesys į dažnai nesaugią pabėgėlių, visų pirma esančių pažeidžiamoje padėtyje, ir 
nelydimų vaikų, padėtį šiose šalyse ir į tai, kad dėl užsitęsusių konfliktų nėra galimybių 
integruotis priimančiojoje šalyje arba saugiai ir savanoriškai grįžti į kilmės šalį. Šią padėtį dar 
labiau apsunkina pasaulinė koronaviruso sukelta pandemija šiose bendruomenėse. Taip pat 
turime pabrėžti, kad visos priimančiosios valstybės turi laikytis negrąžinimo principo, ir 
primygtinai raginti Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad Turkija, Libanas ir Jordanija laikytųsi šio 
pagrindinio principo ir sudaryti sąlygas jo laikytis.

Be to, LIBE komitetas surengė daug klausymų ir keitėsi nuomonėmis su šios srities ekspertais; 
tai parodė, kad pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms skiriamas Sąjungos 
finansavimas turi įtakos jų gyvenimo lygiui ir pagrindinių paslaugų teikimui, taip pat pabėgėlių 
atsparumo didinimui ir jų integracijai. 

Tačiau tam, kad parama būtų veiksminga, ji turi būti ilgalaikė ir patikima, ypač turint mintyje 
mokyklinio ugdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Todėl Sąjungos finansavimas 
turėtų būti grindžiamas ilgalaikiu programavimu, kuo labiau siekiant, kad būtų išvengta 
vėlesnių pasiūlymų dėl taisomųjų biudžetų, kuriuos reikėtų nagrinėti taikant pagreitintas 
procedūras. Rekomenduojame Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui, kad būtų užtikrintas 
sklandus perėjimas nuo dabartinės DFP prie kitos DFP, ir raginame Komisiją būsimoje DFP 
užtikrinti tvarų programavimą.

Norėtume pabrėžti, kad pabėgėliams reikalingi ilgalaikiai ir tvarūs sprendimai ir kad tokios 
priemonės kaip perkėlimas ir humanitariniai koridoriai taip pat turėtų būti tinkamai 
finansuojamos.

Atsižvelgdami į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, primygtinai rekomenduojame be nepagrįsto 
delsimo pritarti Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto, siekiant 
užtikrinti, kad Parlamentas jį galutinai priimtų iki vasaros pertraukos.
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