
AL\1192073BG.docx PE643.076v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по бюджети
Председателят

5.11.2019

Г-н Бернд Ланге,  Председател  
Комисия по международна търговия
БРЮКСЕЛ

Относно: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското 
кралство Йордания
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по международна търговия подготвя доклад относно предложението за 
решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна 
макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (2019/0192(COD)) в 
размер на 500 милиона евро.

Координаторите на комисията по бюджети решиха да представят становище под 
формата на писмо: 

А. като има предвид, че икономиката и обществото на Йордания са под напрежение 
поради регионалните размирици, по-специално в Ирак и Сирия, притока на сирийски 
бежанци, но и поради по-широките икономически и финансови последици от кризата в 
Сирия и от регионалната нестабилност; като има предвид, че следва да бъде 
приветствано гостоприемството на Йордания, която приема около 1,3 милиона сирийски 
бежанци; 

Б. като има предвид, че от началото на кризата в Сирия през 2011 г. Съюзът е 
предоставил на Йордания по различни инструменти над 2,1 милиарда евро (включително 
380 милиона евро по програмите за МФП за 2013 и 2016 г.), от които почти 1,3 милиарда 
евро с цел да помогне на страната да се справи с последиците от кризата в Сирия; като 
има предвид, че за 2019 г. са поети задължения за 125 милиона евро за действия в самата 
Йордания, основно чрез Европейския инструмент за съседство (99 милиона евро 
бюджетни кредити за поети задължения), но също и чрез хуманитарна помощ (20 
милиона евро) и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (6 милиона евро);  
като има предвид, че Доверителният фонд „Мадад“ в отговор на кризата в Сирия, 
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финансиран до голяма степен от Европейския инструмент за съседство, също беше 
широко използван в Йордания; 

В. като има предвид, че подкрепата от ЕС, включително пакетите за МФП от 2013 и 
2016 г. съответно в размер на 180 милиона евро и 200 милиона евро под формата на 
заеми, е част от по-широките усилия на ЕС и други международни донори, договорени 
на конференцията „Подкрепа за Сирия и региона“, проведена в Лондон на 4 февруари 
2016 г.; като има предвид, че ангажиментът на международната общност към 
макроикономическата стабилност и перспективите за растеж на Йордания е 
потвърждаван постоянно оттогава, включително по време на конференциите в Брюксел 
през 2017 и 2018 г. за „Подкрепа за бъдещето на Сирия“, конференцията на Лондонската 
инициатива от февруари 2019 г. и третата конференция в Брюксел от март 2019 г.;

Г. като има предвид, че Йордания винаги е играла ключова роля за приемането на 
палестински бежанци с подкрепата на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), която развива дейност в тази 
страна; като има предвид, че всяка година ЕС допринася за финансирането на тази 
агенция на ООН; 

Д. като има предвид, че предложената МФП възлиза на 500 милиона евро и ще бъде 
предоставена под формата на заеми на три транша; като има предвид, че ако се приеме, 
че първите две плащания ще бъдат направени през 2020 г. и ще бъдат на обща сума от 
300 милиона евро, а третото през 2021 г. и ще бъде на сума 200 милиона евро, 
съответните суми за провизиране ще бъдат вписвани в бюджета на Съюза със забавяне 
от две години, а именно 27 милиона евро през 2022 г. и 18 милиона евро през 2023 г.; 

като се стреми към стриктна оценка на потребностите, комисията по бюджети 
следователно: 

1. счита, че настоящият пакет за МФП III следва да бъде приет бързо като част от 
ангажиментите, поети от Съюза за укрепване на устойчивостта на Йордания и 
приемащите общности; 

2. настоява, че успоредно с това Съюзът следва да се увери, че Йордания постига 
резултати по зачитането на ефективни демократични механизми и на принципите на 
правовата държава и гарантира зачитането на правата на човека; освен това 
макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва също да укрепва ефикасността, 
прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в 
Йордания и да насърчава структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и 
приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация, като по-
специално решава проблема със структурните загуби на държавните дружества за 
електроенергия и водоснабдяване; комисията по бюджети отбелязва също така 
уязвимите аспекти на йорданското общество, а именно по отношение на безработицата 
(19% през първото тримесечие на 2019 г.), по-специално сред младите хора (38,5%);

3. изисква от Комисията да докладва изчерпателно пред Парламента относно развитието 
при отпускането на заемите и съответните нужди от провизиране на Гаранционния фонд 
за външни дейности на ЕС; 

4. припомня, че МФП под формата на заеми е само един от наличните инструменти за 
подкрепа на Йордания и че е било възможно да се разгледа и възможността за 
предоставяне на МФП под формата на безвъзмездни средства в рамките на 
макрофинансовата помощ; 
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5. за да се отговори адекватно на предизвикателствата, пред които е изправена Йордания, 
призовава Комисията да продължи да увеличава подкрепата на Съюза за Йордания, и е в 
готовност да разгледа всякакво подходящо бюджетно предложение в този смисъл в 
рамките на съответните инструменти;

6. съзнавайки изцяло недостига на налични средства по функция 4 (Глобална Европа), 
комисията по бюджети настоява следващата многогодишна финансова рамка да дава 
възможност за устойчиво, стабилно, но и гъвкаво реагиране от страна на ЕС спрямо 
нуждите на партньорите, особено в една бързо променяща се среда. 

С уважение,

Йоан Ван Овертвелд 


