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Przedmiot: Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu 
Haszymidzkiemu (COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Handlu Międzynarodowego opracowuje sprawozdanie w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy 
makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (2019/0192(COD)) w kwocie 
500 mln EUR.

Koordynatorzy Komisji Budżetowej podjęli decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma: 

A. mając na uwadze, że gospodarka i społeczeństwo Jordanii znajdują się w napiętej sytuacji 
z powodu konfliktów panujących w regionie, zwłaszcza w Iraku i Syrii, napływu uchodźców 
z Syrii, a także szerszych gospodarczych i finansowych skutków kryzysu w Syrii 
i niestabilności w regionie; mając na uwadze, że należy wyrazić uznanie dla Jordanii za 
przyjęcie około 1,3 mln uchodźców z Syrii; 

B. mając na uwadze, że od początku kryzysu w Syrii w 2011 r. Unia udostępniła Jordanii ponad 
2,1 mld EUR w ramach różnych instrumentów (w tym 380 mln EUR w ramach programów 
pomocy makrofinansowej na 2013 r. i 2016 r.), z czego niemal 1,3 mld EUR na pomoc dla tego 
kraju w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu w Syrii; mając na uwadze, że w 2019 r. 125 mln 
EUR przeznaczono na działania w samej Jordanii, głównie za pośrednictwem Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa (99 mln EUR w środkach na zobowiązania), ale również pomocy 
humanitarnej (20 mln EUR) oraz Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności 
i Pokoju (6 mln EUR); mając na uwadze, że w odpowiedzi na kryzys w Syrii na szeroką skalę 
wykorzystano w Jordanii również fundusz „Madad” finansowany głównie z Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa; 

C. mając na uwadze, że wsparcie UE, w tym pożyczki w wysokości 180 mln EUR i 200 mln 
EUR udzielone w ramach pakietów pomocy makrofinansowej odpowiednio w 2013 r i 2016 r, 
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jest częścią szerzej zakrojonych wysiłków UE i innych międzynarodowych darczyńców, 
uzgodnionych na konferencji pt. „Wsparcie dla Syrii i regionu”, która odbyła się w Londynie 
4 lutego 2016 r.; mając na uwadze, że zaangażowanie społeczności międzynarodowej na rzecz 
stabilności makroekonomicznej i perspektyw wzrostu Jordanii było regularnie potwierdzane, 
m.in. podczas brukselskich konferencji w sprawie wspierania przyszłości Syrii, które odbyły 
się w 2017 r. i 2018 r., konferencji poświęconej inicjatywie londyńskiej, która odbyła się 
w lutym 2019 r., oraz konferencji Bruksela-III, która odbyła się w marcu 2019 r.;

D. mając na uwadze, że Jordania od dawna odgrywa kluczową rolę w przyjmowaniu 
uchodźców palestyńskich przy wsparciu działającej w tym kraju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 
(UNRWA); mając na uwadze, że UE co roku przyczynia się do finansowania tej agencji ONZ; 

E. mając na uwadze, że kwota proponowanej pomocy makrofinansowej wynosi 500 mln EUR 
i zostanie udzielona w formie pożyczek wypłacanych w trzech ratach; mając na uwadze, że 
przy założeniu, iż pierwsze dwie wypłaty na łączną kwotę 300 mln EUR zostaną zrealizowane 
w 2020 r., a trzecia – na kwotę 200 mln EUR – w 2021 r., odnośne kwoty zasilania zostaną 
zapisane w budżecie Unii z dwuletnim opóźnieniem, tj. 27 mln EUR w 2022 r. i 18 mln EUR 
w 2023 r. 

Dlatego też Komisja Budżetowa, której bardzo zależy na wnikliwej ocenie potrzeb: 

1. jest zdania, że obecny pakiet pomocy makrofinansowej III powinien zostać szybko przyjęty 
jako część zobowiązań podjętych przez Unię w celu wzmocnienia odporności Jordanii 
i społeczności przyjmujących; 

2. podkreśla, że Unia powinna również zagwarantować przestrzeganie przez Jordanię 
skutecznych mechanizmów demokratycznych i państwa prawa oraz poszanowanie praw 
człowieka; unijna pomoc makroekonomiczna powinna także umożliwić zwiększenie 
skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi 
w Jordanii oraz wspieranie reform strukturalnych przyczyniających się do zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, do tworzenia miejsc pracy i do 
konsolidacji budżetowej, zwłaszcza przez rozwiązanie problemu strat strukturalnych, jakie 
ponoszą państwowe przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną i wodę; Komisja 
Budżetowa zauważa również słabości społeczeństwa jordańskiego, a mianowicie bezrobocie 
(19 % w pierwszym kwartale 2019 r.), zwłaszcza wśród młodzieży (38,5 %);

3. zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi szczegółowego sprawozdania na 
temat zmian w procesie wypłat pożyczek i związanych z nimi potrzeb w zakresie finansowania 
Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych UE; 

4. przypomina, że pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej to tylko jedno z dostępnych 
narzędzi wsparcia Jordanii i że można było także rozważyć udzielanie pomocy 
makrofinansowej w formie dotacji; 

5. aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Jordania, wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania unijnego wsparcia dla Jordanii i wyraża w tym względzie gotowość do rozważenia 
wszelkich stosownych wniosków budżetowych w ramach odnośnych instrumentów;

6. Komisja Budżetowa jest w pełni świadoma niedoboru środków dostępnych w dziale 4 
(Globalny wymiar Europy) i podkreśla, że kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą 
umożliwić UE sprostanie potrzebom jej partnerów w sposób trwały, solidny, a jednocześnie 
elastyczny, zwłaszcza w obliczu szybko zmieniających się okoliczności. 
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Z wyrazami szacunku

Johan Van Overtveldt 


