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Begrotingscommissie
De voorzitter

5.11.2019

De heer Bernd Lange, voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning 
van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie internationale handel werkt momenteel aan een verslag over het voorstel voor 
een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële 
bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (2019/0192(COD)) ter hoogte van 
500 miljoen EUR.

De coördinatoren van de Begrotingscommissie hebben besloten een advies in briefvorm uit te 
brengen:

A. overwegende dat de Jordaanse economie en samenleving het zwaar te verduren hebben onder 
de onrust in de regio, met name in Irak en Syrië, evenals onder de instroom van Syrische 
vluchtelingen, en bovendien lijden onder de bredere economische en financiële gevolgen van 
de crisis in Syrië en de regionale instabiliteit; overwegende dat Jordanië ongeveer 1,3 miljoen 
Syrische vluchtelingen heeft binnengelaten en daarom moet worden geprezen;

B. overwegende dat de Unie sinds het begin van de crisis in Syrië in 2011 meer dan 
2,1 miljard EUR aan Jordanië beschikbaar heeft gesteld in het kader van verschillende 
instrumenten (waaronder 380 miljoen EUR in het kader van de MFB-programma’s van 2013 
en 2016), waarvan bijna 1,3 miljard EUR werd ingezet om het land te helpen het hoofd te 
bieden aan de gevolgen van de crisis; overwegende dat voor 2019 in totaal 125 miljoen EUR is 
toegezegd voor maatregelen in Jordanië zelf, voornamelijk uit het Europees 
nabuurschapsinstrument (99 miljoen EUR aan vastleggingskredieten), maar ook dankzij 
humanitaire hulp (20 miljoen EUR) en het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede 
(6 miljoen EUR); overwegende dat in Jordanië ook het Madad-trustfonds in respons op de 
Syrische crisis, dat grotendeels uit het Europees nabuurschapsinstrument wordt gefinancierd, 
op grote schaal is gebruikt;
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C. overwegende dat de steun van de EU, met inbegrip van de MFB-pakketten van 2013 en 2016 
ter hoogte van respectievelijk 180 miljoen EUR en 200 miljoen EUR aan leningen, deel 
uitmaakt van een bredere inspanning van de EU en andere internationale donoren, waarover 
overeenstemming werd bereikt tijdens de conferentie “Supporting Syria and the Region”, die 
op 4 februari 2016 in Londen plaatsvond; overwegende dat de gedane toezeggingen met 
betrekking tot de macro-economische stabiliteit en groeiperspectieven van Jordanië sindsdien 
door de internationale gemeenschap zijn bevestigd, onder meer tijdens de twee conferenties 
“Supporting Syria and the Region” van 2017 en 2018 in Brussel, de conferentie “London 
Initiative” van februari 2019 en de Brussel III-conferentie van maart 2019;

D. overwegende dat Jordanië van oudsher een onmisbare rol speelt bij de opvang van 
Palestijnse vluchtelingen met de steun van de Organisatie van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), die in het land 
actief is; overwegende dat de EU elk jaar een bijdrage levert aan de financiering van deze VN-
organisatie;

E. overwegende dat de voorgestelde macrofinanciële bijstand (MFB) 500 miljoen EUR 
bedraagt en in de vorm van leningen in drie tranches zal worden verstrekt; overwegende dat de 
eerste twee tranches in 2020 zullen worden uitbetaald en in totaal 300 miljoen EUR zullen 
bedragen en dat de derde tranche in 2021 zal wordt uitbetaald en 200 miljoen EUR zal 
bedragen; overwegende dat de overeenkomstige voorzieningsbedragen pas twee jaar later in de 
Uniebegroting zullen worden opgenomen, namelijk 27 miljoen EUR in 2022 en 
18 miljoen EUR in 2023;

De Begrotingscommissie ziet graag dat de behoeften aan een strenge beoordeling worden 
onderworpen en:

1. is van oordeel dat het MFB III-pakket snel moet worden goedgekeurd als onderdeel van de 
toezeggingen van de Unie om de weerbaarheid van Jordanië en andere gastgemeenschappen te 
versterken;

2. dringt erop aan dat de Unie zich er tegelijkertijd van moet verzekeren dat doeltreffende 
democratische mechanismen, alsook de rechtsstaat en de mensenrechten, in Jordanië worden 
geëerbiedigd; de macro-economische bijstand van de Unie moet bovendien de efficiëntie, 
transparantie en verantwoording met betrekking tot de beheersystemen voor de 
overheidsfinanciën in Jordanië bevorderen en bijdragen aan structurele hervormingen die 
gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van 
werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie, met name door de structurele verliezen van de 
nationale elektriciteits- en watermaatschappijen aan de orde te stellen; neemt daarnaast kennis 
van de kwetsbaarheid van de Jordaanse samenleving op het gebied van werkloosheid (19 % in 
het eerste kwartaal van 2019), met name onder jongeren (38,5 %);

3. verzoekt de Commissie uitgebreid verslag uit te brengen aan het Parlement over het verloop 
van de uitbetalingen van de leningen en de overeenkomstige behoeften in verband met de 
voorziening van het Garantiefonds voor externe acties van de EU;

4. wijst erop dat de verstrekking van MFB-leningen slechts een van de beschikbare middelen 
is ter ondersteuning van Jordanië en dat de verlening van MFB-subsidies in het kader van 
macrofinanciële bijstand ook in overweging had kunnen worden genomen;

5. verzoekt de Commissie de EU-steun aan Jordanië te blijven opvoeren om Jordanië te helpen 
het hoofd te bieden aan de problemen waarmee het land te maken heeft, en is in dit verband dan 
ook bereid om passende begrotingsvoorstellen in het kader van de desbetreffende instrumenten 
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in ogenschouw te nemen;

6. is zich volledig bewust van het tekort aan beschikbare middelen in rubriek 4 (“Europa als 
wereldspeler”) en staat er derhalve op dat in het volgend meerjarig financieel kader ruimte 
wordt gelaten voor een langdurige en daadkrachtige doch flexibele reactie van de EU op de 
behoeften van haar partners, in het bijzonder in een snel veranderende omgeving.

Hoogachtend,

Johan Van Overtveldt 


