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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 o postoji Rady k návrhu 
opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – pokračující 
podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, 
Libanonu a Turecku (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121, 
a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý 
s konečnou platností dne 27. listopadu 20192,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20203,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení4,

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, který Komise přijala dne 3. června 
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2020 (COM(2020)0421),

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, který Rada přijala dne 24. 
června 2020 a postoupila následujícího dne Parlamentu (2020 09060/2020 – C9-
0189/2020),

– s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

– s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0127/2020),

A. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020 je pokračování 
poskytování podpory uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi,

B. vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 100 milionů EUR v nových 
prostředcích na závazky a na platby na financování projektů v oblasti přístupu ke 
vzdělávání, podpory obživy a zajištění zdraví, hygieny, zásobování vodou 
a odpadových služeb a sociální ochrany ve prospěch hostitelských komunit a uprchlíků 
(syrští uprchlíci a palestinští uprchlíci ze Sýrie) v Jordánsku a Libanonu,

C. vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 485 milionů EUR 
v prostředcích na závazky na financování pokračování dvou hlavních akcí humanitární 
pomoci Unie v Turecku – nouzové záchranné sociální sítě (ESSN) a programu 
podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání (CCTE) – a částky 68 milionů 
EUR v prostředích na platby na pokrytí předběžného financování opatření v rámci 
CCTE v roce 2020, 

D. vzhledem k tomu, že v rámci ESSN jsou poskytovány měsíční převody hotovosti 
přibližně 1,7 milionu uprchlíků a očekává se, že nejpozději v březnu 2021 budou 
finanční prostředky vyčerpány, vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 
400 milionů EUR na prodloužení této pomoci do konce roku 2021, a vzhledem k tomu, 
že řada složitých otázek, jako je revize kritérií zacílení a uskutečnění strategického 
přechodu k plánování rozvoje, vyžaduje včasné konzultace a koordinaci s tureckými 
orgány a s aktéry zapojenými do provádění,

E. vzhledem k tomu, že v rámci CCTE je poskytována hotovost rodinám uprchlíků, jejichž 
děti navštěvují školu namísto toho, aby pracovaly, vzhledem k tomu, že současná 
smlouva končí v říjnu 2020, a vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 
85 milionů EUR, aby mohl program fungovat další rok do konce prosince 2021,

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2020 předložený Komisí, na jehož 
základě má být poskytnuta částka 100 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby 
na podporu uprchlíků a hostitelských komunit v Jordánsku a v Libanonu a částky 485 
milionů EUR v prostředcích na závazky a 68 milionů EUR v prostředcích na platby za 
účelem zajištění pokračování naléhavé humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku;

2. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020;

3. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2020 za přijatý 
s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;



4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním 
parlamentům.


