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Resolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2020 over het standpunt van de Raad 
inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het 
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Het Europees Parlement,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20121, en met name artikel 44,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, 
definitief vastgesteld op 27 november 20192,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
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samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer1,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, goedgekeurd door de 
Commissie op 3 juni 2020 (COM(2020)0421),

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, 
vastgesteld door de Raad op 24 juni 2020 en de volgende dag toegezonden aan het 
Europees Parlement (09060/2020 – C9-0189/2020),

– gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

– gezien de brief van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0127/2020),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 voor 2020 tot doel heeft de 
steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in het kader van de Syriëcrisis voort te 
zetten;

B. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld 100 miljoen EUR aan nieuwe 
vastleggings- en betalingskredieten ter beschikking te stellen voor de financiering van 
projecten inzake toegang tot onderwijs, inkomenssteun, verstrekking van 
gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, watervoorziening, afvalverwijdering, en 
sociale bescherming voor gastgemeenschappen en vluchtelingen (Syrische 
vluchtelingen en Palestijnse vluchtelingen uit Syrië) in Jordanië en Libanon;

C. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 485 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten ter beschikking te stellen ter financiering van de voortzetting van 
de twee belangrijkste humanitaire hulpacties van de Unie in Turkije, namelijk het 
sociale vangnet voor noodgevallen (ESSN) en de voorwaardelijke overdracht van 
contanten voor onderwijs (CCTE), alsmede 68 miljoen EUR aan betalingskredieten ter 
dekking van de voorfinanciering in het kader van de CCTE in 2020;

D. overwegende dat het ESSN voorziet in maandelijkse geldoverdrachten naar ongeveer 
1,7 miljoen vluchtelingen en naar verwachting uiterlijk in maart 2021 uitgeput zal zijn; 
overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 400 miljoen EUR beschikbaar te 
stellen voor de verlenging ervan tot eind 2021; en overwegende dat veel complexe 
kwesties zoals de herziening van de doelgroepcriteria en de uitvoering van de 
strategische overgang naar ontwikkelingsprogrammering, vereisen dat er tijdig overleg 
en coördinatie plaatsvinden met de Turkse autoriteiten en de uitvoerende partners;

E. overwegende dat het CCTE contanten verstrekt aan vluchtelingengezinnen wier 
kinderen naar school gaan in plaats van te werken; overwegende dat het huidige 
contract in oktober 2020 afloopt; en overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld 
85 miljoen EUR beschikbaar te stellen om het programma met een extra jaar te 
verlengen tot eind december 2021;

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020, zoals ingediend 
door de Commissie, dat tot doel heeft 100 miljoen EUR aan vastleggings- en 
betalingskredieten te verstrekken als weerbaarheidssteun aan vluchtelingen en 
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gastgemeenschappen in Jordanië en Libanon, alsmede 485 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 68 miljoen EUR aan betalingskredieten om de voortzetting 
van de dringende humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije te waarborgen;

2. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 
nr. 5/2020 goed;

3. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2020 definitief 
is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen.


