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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0411),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0116/2016),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 
împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisorile primite din partea Comisiei pentru bugete și a Comisiei 
pentru afaceri externe,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0045/2019), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO L 218, 14.8.2013, p. 15.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimii ani, Iordania a fost afectată în mod semnificativ de tulburările din regiune, în special 
din țările vecine Irak și Siria. Aceste tulburări regionale au avut un puternic impact asupra 
stabilității interne a țării.

Conflictul din Siria a afectat Iordania nu numai prin perturbarea schimburilor comerciale cu și 
prin această țară, ci și prin intrarea unui flux de aproximativ 1,3 milioane de refugiați sirieni 
(conform estimărilor autorităților iordaniene), dintre care 660 330 sunt înregistrați la Înaltul 
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați – UNHCR (date înregistrate la 4 august 2019), 
Iordania fiind țara arabă care a primit cel mai mare număr de refugiați sirieni. Acest flux mare 
de refugiați sirieni care au sosit în Iordania a sporit presiunea asupra poziției bugetare, a 
serviciilor publice și a infrastructurii Iordaniei și a avut, de asemenea, un impact previzibil 
asupra menținerii unei rate destul de ridicate a creșterii demografice.

În special, Iordania face eforturi pentru a-și onora angajamentele asumate în cadrul Pactului 
UE-Iordania privind accesul la servicii accesibile de sănătate publică și la piața muncii pentru 
refugiații sirieni, căutând să le asigure acestora un trai demn, în pofida provocărilor care încă 
există.

Stabilitatea Iordaniei este, așadar, esențială pentru a împiedica o implozie în Orientul Mijlociu 
cauzată de criza dramatică a refugiaților.

Este important să subliniem, de asemenea, angajamentul continuu asumat de Iordania față de 
lupta împotriva terorismului islamic – care reprezintă o prioritate absolută pentru UE, pentru 
statele sale membre și pentru partenerii săi internaționali – prin operațiuni sistematice și prin 
înăsprirea legislației antiteroriste.

O reacție politică în mare măsură adecvată și sprijinul internațional de care a beneficiat au ajutat 
țara să își mențină o oarecare stabilitate și să continue procesul de democratizare. Economia 
Iordaniei rămâne însă vulnerabilă la șocurile externe, după cum o arată scăderea la 1,9 % în 
2018 a ratei reale de creștere, cel mai scăzut nivel înregistrat începând din 1996, în timp ce 
șomajul a crescut la 19 % la începutul anului 2019, iar investițiile străine au scăzut drastic. 

Am asistat, de asemenea, la eforturile depuse de Iordania din perspectiva protejării drepturilor 
și libertăților fundamentale, care fac ca Iordania să poată fi considerată în prezent unul dintre 
cele mai democratice state din Orientul Mijlociu.

Respectarea drepturilor omului în Iordania este printre cele mai extinse și structurate din 
Orientul Mijlociu. Această situație, care evoluează constant, se datorează și eficienței cu care 
autoritățile iordaniene au utilizat cele două programe de asistență macrofinanciară anterioare 
oferite de Uniunea Europeană. Ele nu doar că au contribuit la stabilizarea poziției economice a 
țării, dar au permis și progresul social și uman în această țară, în special în ceea ce privește 
drepturile femeilor, astfel cum o demonstrează, nu în ultimul rând, reforma Codului Penal, care 
acordă o protecție sporită femeilor victime ale violenței.

În fine, dar la fel de important, datorită progresului în raport cu deschiderea reciprocă a piețelor, 
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existența unui partener străin stabil din punct de vedere financiar este și o garanție pentru 
întreprinderile din UE care ar putea identifica, datorită acordurilor încheiate în ultimii ani, 
oportunități mai bune de comerț, antreprenoriat și investiții în Iordania.

În acest context, suntem de părere că Iordania a dovedit că merită o asistență financiară 
suplimentară din partea UE.

La 11 iulie 2019, Iordania a adresat Comisiei Europene o solicitare oficială de asistență 
macrofinanciară suplimentară în valoare de 500 de milioane EUR, astfel cum s-a anticipat în 
cadrul Consiliului de asociere UE-Iordania din 26 iunie 2019. 

După primirea cererii, Comisia a înaintat Parlamentului și Consiliului o propunere de a oferi 
asistența macrofinanciară (AMF) solicitată sub formă de împrumuturi în trei tranșe. 

AMF propusă ar urma să fie a treia AMF acordată Iordaniei, după AMF-I, pentru împrumuturi 
în valoare de 180 de milioane EUR, adoptată de Parlament și Consiliu în decembrie 2013 și 
finalizată în octombrie 2015, și AMF-II, pentru împrumuturi în valoare de 200 de milioane 
EUR, adoptată în decembrie 2016 și finalizată în iulie 2019. 

Al treilea program de AMF se înscrie într-un efort mai amplu al UE și al altor donatori 
internaționali, convenit în cadrul conferinței privind „Inițiativa de la Londra”, organizată în 
februarie 2019, care își propune să reconfirme intenția de a sprijini eforturile depuse de Iordania 
pentru a-și apăra stabilitatea internă și a îmbunătăți perspectivele de creștere. 

Este esențial ca în memorandumul de înțelegere care urmează să fie negociat de Comisie cu 
autoritățile iordaniene să se afirme că asistența acordată, având o valoare mai mare decât cele 
două programe de asistență anterioare deja finalizate, ar trebui să vizeze și încurajarea 
dezvoltării investițiilor și proiectelor antreprenoriale ale țării, precum și monitorizarea periodică 
a utilizării efective a fondurilor.

Din toate motivele enumerate mai sus, raportoarea este de părere că AMF solicitată reprezintă 
o intervenție adecvată.
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3.12.2019

POZIȚIE MINORITARĂ

în temeiul articolului 55 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz 

În calitate de grupuri politice proeuropene, convinse de interesul pe care îl prezintă și de 
importanța politicii europene de vecinătate, grupurile Renew Europe, S&D, Verts/ALE și 
GUE/NGL sprijină pe deplin abordarea Comisiei Europene constând în acordarea unui sprijin 
financiar pentru Iordania, țară a cărei economie este profund afectată de tulburările din 
regiune, îndeosebi din Irak și Siria. În acest sens, grupurile noastre politice vor sprijini 
raportul legislativ al doamnei Luisa Regimenti, care susține alocarea către această țară a unei 
a treia tranșe din ajutorul financiar, în valoare de 500 de milioane EUR, pentru a contribui la 
redresarea sa economică și la aplicarea reformelor. Grupurile noastre doresc însă să precizeze 
că sprijinul pe care îl acordăm raportului, a cărei autoare face parte din Grupul ID, nu poate în 
niciun fel să fie interpretat drept o asociere a noastră cu acest grup politic și cu pozițiile 
eurosceptice pe care le adoptă, împotriva cărora ne exprimăm opoziția fermă.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE

Dl Bernd Lange, președinte 
Comisia pentru comerț internațional
BRUXELLES

Subiect: Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a 
unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru comerț internațional pregătește un raport referitor la propunerea de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru 
Regatul Hașemit al Iordaniei 2019/0192 (COD), în valoare de 500 de milioane EUR.

Coordonatorii Comisiei pentru bugete au hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de 
scrisoare: 

A. întrucât economia și societatea iordaniană sunt afectate de tulburările regionale, în special 
din Irak și Siria, de afluxul de refugiați sirieni, dar și de consecințele economice și financiare 
mai ample ale crizei din Siria și ale instabilității regionale; întrucât ospitalitatea acordată de 
Iordania unui număr de aproximativ 1,3 milioane de refugiați sirieni ar trebui să fie salutată; 

B. întrucât, de la începutul crizei siriene, în 2011, Uniunea a pus la dispoziția Iordaniei peste 
2,1 miliarde EUR prin intermediul a diferite instrumente (inclusiv 380 de milioane EUR în 
cadrul programelor AMF din 2013 și 2016), dintre care aproape 1,3 miliarde pentru a ajuta țara 
să facă față consecințelor crizei din Siria; întrucât, pentru 2019, 125 de milioane EUR au fost 
alocate pentru acțiuni chiar în Iordania, în special prin intermediul Instrumentului european de 
vecinătate (99 de milioane EUR în credite de angajament), dar și al ajutorului umanitar (20 de 
milioane EUR) și al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (6 milioane EUR); 
întrucât Fondul fiduciar „Madad” ca răspuns la criza siriană, finanțat în mare parte din 
Instrumentul european de vecinătate, a fost, de asemenea, utilizat în mod extensiv în Iordania; 

C. întrucât sprijinul UE, inclusiv pachetele de asistență macrofinanciară din 2013 și 2016, în 
valoare de 180 de milioane EUR și, respectiv, de 200 milioane în împrumuturi, face parte dintr-
un efort mai amplu al UE și al altor donatori internaționali, convenit la conferința „Sprijin 
pentru Siria și pentru regiune”, desfășurată la Londra la 4 februarie 2016; întrucât angajamentul 
comunității internaționale față de perspectivele de stabilitate macroeconomică și de creștere ale 
Iordaniei a fost confirmat în mod constant de atunci, inclusiv la conferințele de la Bruxelles din 
2017 și 2018 privind „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, la conferința „Inițiativa de la 
Londra” din februarie 2019 și la conferința Bruxelles-III din martie 2019;

D. întrucât Iordania a jucat întotdeauna un rol esențial în găzduirea refugiaților palestinieni, cu 
sprijinul Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații 
Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), care își desfășoară activitatea în această țară; 
întrucât UE contribuie în fiecare an la finanțarea acestei agenții a ONU; 
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E. întrucât asistența macrofinanciară propusă se ridică la 500 milioane EUR și ar fi furnizată 
sub formă de împrumuturi în trei tranșe; întrucât, presupunând că primele două tranșe vor fi 
plătite în 2020 și că vor avea o valoare totală de 300 de milioane EUR, iar cea de-a treia tranșă 
va fi plătită în 2021 și va avea o valoare de 200 de milioane EUR, valorile corespunzătoare 
provizionării ar fi incluse în bugetul Uniunii cu o întârziere de doi ani, respectiv 27 de milioane 
EUR în 2022 și 18 milioane EUR în 2023; 

Prin urmare, dorind o evaluare riguroasă a nevoilor, Comisia pentru bugete: 

1. consideră că actualul al treilea pachet de asistență macrofinanciară ar trebui adoptat rapid, ca 
parte a angajamentelor asumate de Uniune pentru a consolida reziliența Iordaniei și a 
comunităților-gazdă; 

2. insistă asupra faptului că, în paralel, Uniunea ar trebui să se asigure că Iordania își 
îndeplinește angajamentele de a respecta mecanismele democratice reale și statul de drept, și 
că garantează respectarea drepturilor omului; asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar 
trebui, de asemenea, să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de 
gestionare a finanțelor publice din Iordania și să promoveze reformele structurale având ca scop 
sprijinirea creșterii durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea 
bugetară, în special găsind o soluție pentru pierderile structurale ale companiilor de stat de 
electricitate și apă; de asemenea, Comisia pentru bugete ia act de punctele slabe ale societății 
iordaniene, și anume șomajul (19 % în T1 2019), în special în rândul tinerilor (38,5%);

3. solicită Comisiei să raporteze în mod cuprinzător Parlamentului cu privire la evoluția plăților 
împrumutului și la nevoile corespunzătoare de alimentare a Fondului de garantare pentru acțiuni 
externe ale UE; 

4. reamintește că împrumuturile de asistență macrofinanciară sunt doar unul dintre 
instrumentele disponibile pentru a sprijini Iordania, și ar fi putut fi luată în considerare și 
opțiunea de a acorda granturi de asistență macrofinanciară; 

5. pentru a fi la înălțimea provocărilor cu care se confruntă Iordania, invită Comisia să continue 
să consolideze sprijinul Uniunii pentru Iordania și este pregătită să ia în considerare orice 
propunere bugetară adecvată în cadrul instrumentelor relevante în acest sens;

6. fiind pe deplin conștientă de lipsa fondurilor disponibile la rubrica 4 (Europa globală), 
Comisia pentru bugete insistă asupra faptului că următorul cadru financiar multianual trebuie 
să permită o reacție susținută, solidă dar și flexibilă a UE față de nevoile partenerilor săi, în 
special într-un mediu aflat în schimbare rapidă. 

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Johan Van Overtveldt 
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref: D(2019) 44467

Domnului Bernd Lange
Președinte
Comisia pentru comerț internațional

Subiect: Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al 
Iordaniei

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru comerț internațional pregătește un raport referitor la propunerea de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru 
Regatul Hașemit al Iordaniei (2019/0192 (COD) - COM (2019) 0411), în valoare de 500 de 
milioane EUR.

Coordonatorii Comisiei pentru afaceri externe mi-au solicitat să vă transmit, prin intermediul 
acestei scrisori, principalele observații și comentarii ale comisiei pe care o prezidez în legătură 
cu propunerea Comisiei și cu proiectul de decizie a Consiliului. 

Comisia pentru afaceri externe sprijină pe deplin propunerea Comisiei, deoarece aceasta: 

(i) Scoate în evidență rezultatele pozitive ale asistenței macrofinanciare acordate de UE 
Iordaniei până în prezent, 

(ii) Recunoaște că este important ca Iordaniei să i se ofere stimulente pentru a-și intensifica 
eforturile de reformă și 

(iii) Subordonează asistența macrofinanciară acordată Iordaniei existenței unor mecanisme 
democratice efective și respectării drepturilor omului. 

Conflictul prelungit din Siria, fragilitatea Irakului și amenințarea ISIS de-a lungul frontierei 
dintre Iordania și Irak, precum și stabilitatea politică și economică precară a Libanului au redus 
considerabil posibilitățile de export ale Iordaniei în regiune și au avut un impact negativ asupra 
situației sale economice, în special în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și perspectivele 
de stabilitate socioeconomică și politică. În plus, Iordania a oferit adăpost unui număr de 1,3 
milioane de refugiați sirieni, precum și comunităților de refugiați din Irak.

În acest context, trebuie remarcat că Iordania a continuat să înregistreze progrese în ceea ce 
privește reformele democratice și economice. S-au realizat multe și multe alte lucruri se pot 
realiza, iar Uniunea Europeană ar trebui să sprijine în continuare, prin intermediul asistenței 
macrofinanciare, condițiile de stabilitate socioeconomică care-i vor permite Iordaniei să 
investească, la rândul său, în procesele de reformă.

Iordania rămâne un partener regional important al UE, date fiind: 

(i) Angajamentul Iordaniei față de continuarea procesului de pace din Orientul Mijlociu și 
angajamentul său ferm față de soluția bazată pe coexistența a două state, 
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(ii) Rolul Iordaniei de custode al locurilor sfinte din Ierusalim și de promotor important al 
dialogului interconfesional și al toleranței religioase,

(iii) Angajamentul Iordaniei în favoarea dialogului și a cooperării strânse cu UE în ceea ce 
privește procesul de reformă politică și economică și provocările din regiune,

(iv) Angajamentul Iordaniei în favoarea unei Uniuni pentru Mediterana mai puternice și mai 
eficace. 

Ținând cont de aceste aspecte, Comisia pentru afaceri externe consideră că:

a) Trebuie reamintit rolul Iordaniei ca unul dintre pilonii procesului de pace din Orientul 
Mijlociu și susținător al posibilității de a avansa pe calea soluției bazate pe coexistența a două 
state. Din acest motiv, este important să se acorde sprijin Iordaniei în încercarea sa de a-și 
menține stabilitatea socioeconomică – și, prin urmare, stabilitatea politică – și condițiile propice 
procesului de reformă. Un stat Iordania stabil din punct de vedere politic și social va fi în măsură 
să joace în continuare un rol important de promotor al păcii în regiune și în cadrul negocierilor 
pentru o soluție bazată pe coexistența a două state. După cum a afirmat recent și Regele 
Abdullah al II-lea, încadrarea în muncă a tinerilor va fi esențială pentru stabilitatea țării și a 
regiunii. 

b) Trebuie subliniat că Iordania a decis să facă o serie de primi pași importanți pe calea integrării 
socioeconomice a numeroasei sale comunități de refugiați sirieni. Într-un context în care 
refugiații sirieni s-ar putea să nu aibă posibilitatea să se întoarcă de bunăvoie în Siria multă 
vreme de acum încolo, este o inițiativă importantă în vederea creării condițiilor pentru 
integrarea lor pe termen mai lung, independența lor economică și contribuția la creșterea 
economică a Iordaniei. Iordania s-a angajat, de asemenea, să asigure accesul la educație pentru 
toți copiii de pe teritoriul său și trebuie să își poată menține accesul la resursele financiare pentru 
a-și îndeplini acest obiectiv.

c) Ca parte a eforturilor sale pentru o stabilitate economică pe termen mai lung a Iordaniei, UE 
ar trebui să sprijine această țară în demersurile sale menite să îi asigure un acces stabil la 
resursele energetice, în special în ceea ce privește investițiile în sursele de energie regenerabilă 
și în resursele de gaze naturale disponibile în regiune, precum și posibilitatea aprovizionării 
stabile pe termen mai lung cu gaze naturale din Egipt și Israel. Prioritățile Parteneriatului pentru 
cooperare dintre UE și Iordania, până la sfârșitul anului 2020 și după această dată, ar putea fi 
integrate pentru a reflecta valoarea asistenței acordate de UE Iordaniei și în sectorul energetic. 

Sunt încrezător că Comisia pentru comerț internațional va ține cont în mod corespunzător de 
aceste observații atunci când își va adopta poziția.

Cu deosebită considerație,

David McAllister
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