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Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u het advies in briefvorm toekomen van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (LIBE), overeenkomstig artikel 56 van het Reglement van het 
Parlement, over het voorstel van de Commissie voor het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 
5 bij de algemene begroting 2020 inzake de voortzetting van de steun aan vluchtelingen en 
gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis. LIBE 
beveelt aan deze gewijzigde begroting goed te keuren.

Het beheer van migranten- en vluchtelingenstromen is een transnationale uitdaging, en 
samenwerking met partnerlanden op dit gebied heeft voor de Commissie prioriteit tijdens haar 
mandaat voor de periode 2019-2024. Daarnaast verwijzen we naar de resolutie van het 
Parlement over “Voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en 
reguliere migratie en inzake vluchtelingen”1, waarin het Parlement erop wijst “dat het beheer 
van migratie grote investeringen, adequate middelen en flexibele en transparante instrumenten 
vereist en dat weldoordachte, flexibele en gestroomlijnde instrumenten voor het aanpakken van 
de uitdagingen op het gebied van migratie de komende jaren nodig zullen zijn”.

In dit verband willen we benadrukken dat dit ontwerp van gewijzigde begroting bijdraagt aan 
de doeltreffende uitvoering van de prioriteiten van de Unie, haar internationale verplichtingen 
en de belangrijkste doelstelling van het mondiaal pact inzake vluchtelingen, namelijk een 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_NL.html?redirect
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krachtiger inzet door de lidstaten voor een gelijkwaardige en voorspelbare deling van de 
verantwoordelijkheid. De commissie LIBE benadrukt dat de continuïteit van de steun aan 
vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije gewaarborgd moet 
worden, overeenkomstig de beginselen van humaniteit, neutraliteit, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid. De commissie LIBE wijst op de positieve effecten van lopende projecten op 
het gebied van toegang tot onderwijs, inkomenssteun, verstrekking van gezondheidszorg, 
sanitaire voorzieningen, watervoorziening, afvalverwijdering en sociale bescherming voor 
gastgemeenschappen en vluchtelingen in Jordanië en Libanon, alsmede van de twee belangrijke 
humanitaire hulpacties van de EU in Turkije, het sociale vangnet voor noodgevallen (ESSN) en 
de voorwaardelijke overdracht van contanten voor onderwijs (CCTE). 

We willen wijzen op het belang van dergelijke noodhulp, in het bijzonder met het oog op de 
dramatische toename, zoals aangegeven door de UNHCR, van het aantal kwetsbare 
hulpbehoevende families in Jordanië, Libanon en Turkije als gevolg van de restrictieve 
maatregelen in verband met COVID-19.

Het advies is gebaseerd op bezoeken ter plaatse in Turkije en Libanon, die behoren tot de landen 
met het grootste aantal vluchtelingen in de wereld, zowel in absolute als in relatieve aantallen. 
Bij deze bezoeken werd duidelijk onder welke moeilijke omstandigheden de vluchtelingen in 
deze landen verkeren, vooral kwetsbare vluchtelingen en onbegeleide kinderen, en hoe weinig 
uitzicht er is op integratie in het gastland of op een veilige en vrijwillige terugkeer naar het land 
van herkomst vanwege de aanhoudende conflicten. Deze situatie wordt nog verder 
gecompliceerd door de gevolgen in deze gemeenschappen van de coronaviruspandemie. Ook 
moet erop gewezen worden dat het beginsel van non-refoulement door alle gastlanden moet 
worden nageleefd, en dat er bij de Commissie en de Raad op moet worden aangedrongen erop 
toe te zien dat Turkije, Libanon en Jordanië dit beginsel naleven.

Verder heeft LIBE een groot aantal hoorzittingen gehouden en overleg gevoerd met 
deskundigen, waarbij bleek dat de steun van de Unie voor vluchtelingen en hun 
gastgemeenschappen in hoge mate bijdroeg aan de levensstandaard en het aanbod van 
basisvoorzieningen, maar ook aan het versterken van de veerkracht van vluchtelingen en aan 
hun integratie.  

Om doeltreffend te zijn moet de steun echter langdurig en betrouwbaar zijn, met name op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daarom moet de financiering door de Unie worden 
gebaseerd op de programmering op lange termijn, om zoveel mogelijk te voorkomen dat latere 
gewijzigde begrotingsvoorstellen via versnelde procedures moeten worden behandeld. Wij 
bevelen aan dat het Parlement met dit voorstel instemt om te zorgen voor een vlotte overgang 
van het huidige naar het volgende MFK, en wij verzoeken de Commissie om te zorgen voor 
duurzame programmering in het kader van het komende MFK.

Wij willen benadrukken dat duurzame langetermijnoplossingen voor vluchtelingen 
noodzakelijk zijn en dat instrumenten als hervestiging en humanitaire corridors ook naar 
behoren moeten worden gefinancierd.

In het licht van het bovenstaande bevelen wij ten zeerste aan om zo snel mogelijk 
goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde 
begroting nr. 5/2020, zodat het Parlement het nog voor het zomerreces definitief kan 
vaststellen.
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Hoogachtend,

(ondertekend) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield


