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Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (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 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20121, særlig artikel 44,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, 
endeligt vedtaget den 18. december 20202,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20273, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk 
forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye 
egne indtægter4, 

– der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om 
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ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af 
afgørelse 2014/335/EU, Euratom1,

– der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2021, som Kommissionen vedtog den 
9. juli 2021 (COM(2021)0460),

– der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2021, vedtaget af 
Rådet den 5. oktober 2021 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. oktober 2021 
(12444/2021 – C9‑0380/2021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0327/2021),

A. der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 5/2021 er fortsat at yde 
bistand til de mest sårbare mennesker, der som følge af krisen i Syrien opholder sig som 
flygtninge i Tyrkiet, og at dette ændringsbudget udgør den første komponent i 
Kommissionens formelle forslag om fortsat finansiering til syriske flygtninge og 
værtssamfundene i Tyrkiet, Jordan, Libanon og andre dele af regionen; 

B. der henviser til, at Kommissionen anslår, at der er behov for 325 mio. EUR for at 
udvide dækningen af det sociale krisesikkerhedsnet (ESSN-flagskibsprogrammet) – 
inden for hvilket der ydes månedlige kontantoverførsler til over 1,8 millioner flygtninge 
– fra marts 2022 til begyndelsen af 2023, hvor programmet skal overgå fra humanitær 
bistand til udviklingsbistand; der henviser til, at Kommissionen foreslår at dække dette 
beløb ved at anvende den resterende margen under udgiftsområde 6 i 2021, idet det 
resterende beløb skal finansieres over bevillingsrammen for humanitær bistand i 2021 
og 2022;

C. der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 5/2021 derfor tager sigte på at 
mobilisere 149,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, og at der ikke anmodes om 
yderligere betalingsbevillinger i 2021;

1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2021 som forelagt af Kommissionen; 

2. påpeger, at loftet for udgiftsområde 6 synes at være for lavt til at kunne reagere på større 
kriser i Unionens nabolande og i verden lige fra det allerførste år af den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027; er bekymret over, at den fortsatte støtte til 
flygtninge i Tyrkiet ikke indgik i forhandlingerne om den nuværende FFR eller NDICI-
instrumentet for et globalt Europa; understreger, at Unionens budget under de 
nuværende omstændigheder ikke kan være den eneste kilde til finansiering af den 
fortsatte støtte til flygtninge; 

3. mener, at der inden for rammerne af forligsproceduren om Unionens almindelige budget 
for regnskabsåret 2022 bør opnås enighed om en omfattende aftale, der dækker 
Unionens finansiering af den fortsatte støtte til flygtninge i Tyrkiet og i regionen som 
helhed i 2021 og de efterfølgende år;

4. godkender Rådets holdning om forslag til ændringsbudget nr. 5/2021;
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5. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2021 er endeligt vedtaget, og 
drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 
nationale parlamenter.


