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Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta laatii mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian 
hašemiittiselle kuningaskunnalle (2019/0192 (COD)). Lisärahoitusavun määrä olisi 
500 miljoonaa euroa.

Budjettivaliokunnan koordinaattorit ovat päättäneet antaa seuraavan lausunnon kirjeen 
muodossa: 

A. ottaa huomioon, että Jordanian talous ja yhteiskunta kärsivät erityisesti Irakin ja Syyrian 
alueellisista levottomuuksista, Syyrian pakolaisvirrasta mutta myös Syyrian kriisin ja 
alueellisen epävakauden laajemmista taloudellisista ja rahoituksellisista seurauksista; 
katsoo, että Jordanian noin 1,3 miljoonalle syyrialaiselle pakolaiselle tarjoamaa 
vieraanvaraisuutta olisi arvostettava; 

B. ottaa huomioon, että Syyrian kriisin puhjettua vuonna 2011 unioni on myöntänyt 
Jordanialle yli 2,1 miljardia euroa eri välineiden kautta (mukaan luettuna 380 miljoonaa 
euroa vuoden 2013 ja 2016 makrotaloudellisen avun ohjelman puitteissa) ja että tästä 
määrästä lähes 1,3 miljardilla eurolla maata autetaan selviytymään Syyrian kriisin 
seurauksista; ottaa huomioon, että vuonna 2019 Jordaniassa toteutettaviin toimiin on 
sidottu 125 miljoonaa euroa pääasiassa Euroopan naapuruusvälineestä (99 miljoonaa 
euroa maksusitoumusmäärärahoina) mutta myös humanitaarisesta avusta (20 miljoonaa 
euroa) ja vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä (6 miljoonaa euroa); ottaa huomioon, 
että myös Jordaniassa on käytetty laajalti Syyrian kriisin vuoksi perustettua Madad-
erityisrahastoa, jota rahoitetaan suurelta osin Euroopan naapuruusvälineestä; 

C. ottaa huomioon, että EU:n tuki, joka käsittää myös lainoina myönnetyt makrotaloudelliset 
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rahoitusapupaketit (180 miljoonaa vuonna 2013 ja 200 miljoonaa vuonna 2016), on osa 
EU:n ja muiden kansainvälisten avunantajien laajempaa toimintaa, josta sovittiin 
Lontoossa 4. helmikuuta 2016 järjestetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli Syyrian ja 
sen lähialueiden tukeminen; ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön sitoutuminen 
Jordanian makrotaloudelliseen vakauteen ja kasvunäkymiin on sittemmin vahvistettu 
kerta toisensa jälkeen, muun muassa Syyrian tulevaisuuden tukemiseksi pidetyissä 
Brysselin konferensseissa vuosina 2017 ja 2018, London Initiative -konferenssissa 
helmikuussa 2019 ja kolmannessa Brysselin konferenssissa maaliskuussa 2019;

D. ottaa huomioon, että Jordanialla on aina ollut keskeinen rooli palestiinalaispakolaisten 
vastaanottamisessa maassa aktiivisesti toimivan YK:n palestiinalaispakolaisten 
avustusjärjestön (UNRWA) tuella; ottaa huomioon, että EU osallistuu kyseisen YK:n 
järjestön rahoittamiseen vuosittain; 

E. ottaa huomioon, että ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapu on 500 miljoonaa euroa ja 
että se myönnettäisiin lainoina kolmessa erässä; ottaa huomioon, että jos ensimmäiset 
kaksi erää 300 miljoonan euron kokonaismäärästä maksetaan vuonna 2020 ja kolmas erä 
200 miljoonan euron kokonaismäärästä vuonna 2021, eriä vastaavat määrärahat 
otettaisiin unionin talousarvioon kahden vuoden viiveellä eli 27 miljoonaa euroa vuonna 
2022 ja 18 miljoonaa euroa vuonna 2023; 

budjettivaliokunta on kiinnostunut tarpeiden perusteellisesta arvioinnista, ja siksi se 

1. katsoo, että nykyinen kolmas makrotaloudellinen rahoitusapupaketti olisi hyväksyttävä 
nopeasti osana unionin tekemiä sitoumuksia Jordanian ja vastaanottavien yhteisöjen 
selviytymiskyvyn vahvistamiseksi; 

2. vaatii, että samanaikaisesti unionin olisi varmistettava, että Jordania soveltaa tehokkaita 
demokraattisia mekanismeja ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen; katsoo, että lisäksi unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi 
myös lisättävä julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja 
vastuullisuutta Jordaniassa ja edistettävä sellaisia rakenneuudistuksia, joilla pyritään 
tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden 
vakauttamista puuttumalla erityisesti valtion sähkö- ja vesilaitosten rakenteellisiin 
tappioihin; panee myös merkille Jordanian yhteiskunnan heikkoudet, erityisesti 
työttömyyden (19 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä) ja 
varsinkin nuorisotyöttömyyden (38,5 prosenttia);

3. pyytää komissiota raportoimaan parlamentille kattavasti lainojen maksun kehityksestä ja 
vastaavista EU:n ulkosuhteiden alan takuurahaston rahoitustarpeista; 

4. palauttaa mieliin, että makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ovat vain yksi Jordanian 
tukemiseen käytettävissä olevista välineistä ja että olisi voitu myös harkita 
makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä avustuksina; 

5. kehottaa komissiota pysymään Jordanian kohtaamien haasteiden tasolla ja lisäämään 
edelleen unionin tukea Jordanialle ja on valmis harkitsemaan asianmukaisia 
talousarvioehdotuksia, joiden myötä tukea annetaan asiaankuuluvien välineiden kautta;

6. on täysin tietoinen otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa) käytettävissä olevien varojen 
puutteesta ja korostaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on 
mahdollistettava, että EU reagoi kumppaneidensa tarpeisiin kestävällä, perusteellisella ja 
myös joustavalla tavalla erityisesti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. 
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Kunnioittavasti

Johan Van Overtveldt 


