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Godātais priekšsēdētāj!

Starptautiskās tirdzniecības komiteja izstrādā ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei 
(2019/0192 (COD)), un palīdzības summa ir 500 miljoni EUR.

Budžeta komitejas koordinatori nolēma atzinumu sniegt vēstules veidā: 

A. tā kā Jordānijas ekonomiku un sabiedrību ierobežo reģionālie nemieri, jo īpaši Irākā un 
Sīrijā, Sīrijas bēgļu pieplūdums, kā arī Sīrijas krīzes un reģionālās nestabilitātes plašākas 
ekonomiskās un finansiālās sekas; tā kā apsveicama ir Jordānijas izrādītā viesmīlība, sniedzot 
patvērumu aptuveni 1,3 miljoniem Sīrijas bēgļu; 

B. tā kā kopš Sīrijas krīzes sākuma 2011. gadā Savienība ar dažādiem instrumentiem ir 
piešķīrusi Jordānijai vairāk nekā 2,1 miljardu EUR (tostarp 380 miljonus EUR no 2013 un 2016. 
gada MFP programmām), un no šīs palīdzības gandrīz 1,3 miljardi EUR paredzēti tam, lai 
palīdzētu valstij satikt galā ar Sīrijas krīzes sekām; tā kā 2019. gadā 125 miljoni EUR tika 
piešķirti darbībām pašā Jordānijā, galvenokārt izmantojot Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(99 miljoni EUR saistību apropriācijās), kā arī humāno palīdzību (20 miljoni EUR) un 
Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (6 miljoni EUR); tā kā “Madad” trasta fonds, ko 
izmantoja reaģēšanai uz Sīrijas krīzi un ko galvenokārt finansēja no Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta, plaši izmantots arī Jordānijā; 

C. tā kā ES atbalsts, ietverot MFP 2013. un 2016. gada paketes attiecīgi 180 miljonu EUR un 
200 miljonu EUR apmērā, ir daļa no plašākiem ES un citu starptautisko līdzekļu devēju 
centieniem, par kuriem vienojās konferencē “Atbalsts Sīrijai un reģionam”, kas notika 2016. 
gada 4. februārī Londonā; tā kā kopš tā laika starptautiskā sabiedrība pastāvīgi apliecinājusi 
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apņemšanos sekmēt Jordānijas makroekonomisko stabilitāti un izaugsmes plānus, tostarp 
Briseles 2017. un 2018. gada konferencēs par atbalstu Sīrijas nākotnei, 2019. gada februāra 
Londonas iniciatīvas konferencē un 2019. gada marta III Briseles konferencē;

D. tā kā Jordānijai vienmēr bijusi būtiska loma palestīniešu bēgļu uzņemšanā, atbalstot ANO 
Palīdzības un darba aģentūru Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA), kas darbojas 
šajā valstī; tā kā ES katru gadu sniedz ieguldījumu šīs ANO aģentūras finansēšanā; 

E. tā kā ierosinātā MFP summa ir 500 miljoni EUR, kas tiktu sniegta kā aizdevums trijos 
maksājumos; tā kā, pieņemot, ka pirmie divi maksājumi tiks veikti 2020. gadā par kopējo 
summu 300 miljoni EUR un trešais maksājums 2021. gadā par summu 200 miljoni EUR, 
atbilstošās iemaksas summas tiktu iekļautas Savienības budžetā ar divu gadu nobīdi, proti, 27 
miljoni EUR 2022. gadā un 18 miljoni EUR 2023. gadā, 

tāpēc, vēloties stingri izvērtēt vajadzības, Budžeta komiteja: 

1. uzskata, ka pašreizējā MFP III pakete ātri būtu jāpieņem kā daļa no saistībām, ko Savienība 
uzņēmusies nolūkā stiprināt Jordānijas un uzņemošo kopienu izturētspēju; 

2. vienlaikus prasa, ka Savienība nodrošinātu, ka Jordānija ievēro efektīvus demokrātijas 
mehānismus un tiesiskumu un garantē cilvēktiesību ievērošanu; ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāstiprina arī publisko finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un 
pārskatatbildība Jordānijā un jāveicina strukturālas reformas, lai atbalstītu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, darbvietu radīšanu un fiskālo konsolidāciju, jo īpaši pievēršoties tādiem 
jautājumiem kā valsts elektroenerģijas un ūdens apgādes uzņēmumu strukturālie zaudējumi; 
turklāt Budžeta komiteja norāda uz Jordānijas sabiedrības problēmām, proti, bezdarbu (19 % 
2019. gada pirmajā ceturksnī), kas jo skar jauniešus (38,5 %);

3. prasa Komisijai sniegt visaptverošu ziņojumu Parlamentam par aizdevuma izmaksāšanas 
gaitu un attiecīgajām vajadzībām, lai nodrošinātu Garantiju fonda finansējumu ES ārējām 
darbībām; 

4. atgādina, ka MFP aizdevumi ir tikai viens no Jordānijas atbalstīšanai pieejamajiem 
instrumentiem un ka varētu apsvērt arī iespēju piešķirt MFP dotācijas saskaņā ar 
makrofinansiālo palīdzību; 

5. lai risinātu problēmas, ar kurām jāsaskaras Jordānijai, aicina Komisiju turpināt Savienības 
atbalstu Jordānijai un šajā nolūkā Budžeta komiteja ir gatava apsvērt jebkādu piemērotu 
budžeta priekšlikumu, kas būtu saskaņā ar attiecīgajiem instrumentiem;

6. pilnībā apzinoties pieejamo līdzekļu trūkumu 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa), 
Budžeta komiteja prasa, lai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu iespējama ilgtspējīga, 
noteikta, bet arī elastīga ES reakcija uz partneru vajadzībām, jo īpaši strauji mainīgajā vidē. 

Ar cieņu

Johan Van Overtveldt


