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Ex.mo Senhor Bernd Lange, Presidente  
Comissão do Comércio Internacional
BRUXELAS

Assunto: Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à concessão de 
nova assistência macrofinanceira ao Reino Hachemita da Jordânia 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

A Comissão do Comércio Internacional está a elaborar um relatório sobre a proposta de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à concessão de nova assistência macrofinanceira 
ao Reino Hachemita da Jordânia 2019/0192(COD), num montante de 500 milhões de EUR.

Os coordenadores da Comissão dos Orçamentos decidiram proceder ao envio do presente 
parecer sob a forma de carta. 

A. Considerando que a economia e a sociedade da Jordânia estão sujeitas a tensões devido à 
instabilidade regional, nomeadamente no Iraque e na Síria, ao afluxo de refugiados sírios, mas 
também às consequências económicas e financeiras mais vastas da crise síria e da instabilidade 
regional; que deve ser reconhecido o acolhimento dado pela Jordânia a cerca de 1,3 milhões de 
refugiados sírios; 

B. Considerando que, desde o início da crise síria em 2011, a União disponibilizou mais de 
2,1 mil milhões de EUR à Jordânia no quadro de diferentes instrumentos (incluindo 
380 milhões de EUR no quadro dos programas de assistência macrofinanceira (AMF) de 2013 
e 2016), dos quais 1,3 mil milhões para ajudar o país a enfrentar as consequências da crise síria; 
que, para 2019, foram autorizados 125 milhões de EUR para ações na própria Jordânia, 
principalmente através do Instrumento Europeu de Vizinhança (99 milhões de EUR em 
dotações de autorização), mas também de ajuda humanitária (20 milhões de EUR) e do 
Instrumento para a Estabilidade e a Paz (6 milhões de EUR);  que o Fundo Madad de resposta 
à crise síria, em grande parte financiado pelo Instrumento Europeu de Vizinhança, foi também 
amplamente utilizado na Jordânia; 

C. Considerando que o apoio da UE, incluindo os pacotes de AMF de 2013 e 2016, 
respetivamente no valor de 180 milhões de EUR e de 200 milhões de EUR em empréstimos, 
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faz parte de um esforço mais vasto da UE e de outros doadores internacionais, acordado na 
conferência sobre o apoio à Síria e à região, realizada em Londres em 4 de fevereiro de 2016; 
que o compromisso da comunidade internacional em relação à estabilidade macroeconómica e 
às perspetivas de crescimento da Jordânia foi confirmado de forma reiterada desde então, 
nomeadamente durante as conferências de Bruxelas de 2017 e 2018 sobre o apoio ao futuro da 
Síria, a conferência «Iniciativa de Londres» de fevereiro de 2019 e a conferência Bruxelas-III 
de março de 2019;

D. Considerando que a Jordânia tem desempenhado sempre um papel central no acolhimento 
dos refugiados palestinianos, com o apoio da Agência das Nações Unidas de Assistência aos 
Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), que opera neste país; que a UE 
contribui todos os anos para o financiamento desta agência das Nações Unidas; 

E. Considerando que a AMF proposta ascende a 500 milhões de EUR e será concedida sob a 
forma de empréstimos em três parcelas; que, no pressuposto de que o desembolso das primeiras 
duas parcelas, no valor de 300 milhões de EUR, terá lugar em 2020 e o da terceira parcela, no 
valor de 200 milhões de EUR, ocorrerá em 2021, o provisionamento correspondente será 
inscrito no orçamento da União com um desfasamento de dois anos, nomeadamente 27 milhões 
de EUR em 2022 e 18 milhões de EUR em 2023; 

Empenhada em avaliar rigorosamente as necessidades, a Comissão dos Orçamentos: 

1. Entende que o atual pacote de AMF III deve ser adotado rapidamente no quadro dos 
compromissos assumidos pela União, a fim de reforçar a resiliência da Jordânia e das 
comunidades de acolhimento; 

2. Insiste em que, paralelamente, a União deva velar por que a Jordânia respeite os mecanismos 
democráticos efetivos e o Estado de direito e que garanta o respeito pelos direitos humanos; 
defende que os objetivos específicos da assistência macrofinanceira da União devem também 
reforçar a eficiência, a transparência e a responsabilização dos sistemas de gestão das finanças 
públicas na Jordânia e promover reformas estruturais destinadas a apoiar o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de emprego e a consolidação orçamental, em especial dando 
resposta às perdas estruturais sofridas pelas companhias estatais de água e eletricidade; assinala, 
além disso, as fragilidades da sociedade jordana, nomeadamente no que se refere ao 
desemprego (19 % no primeiro trimestre de 2019), em especial dos jovens (38,5 %);

3. Solicita à Comissão que apresente um relatório exaustivo ao Parlamento sobre a evolução 
dos desembolsos dos empréstimos e as necessidades correspondentes de provisionamento do 
Fundo de Garantia relativo às ações externas da UE; 

4. Recorda que os empréstimos AMF são apenas um dos instrumentos disponíveis para apoiar 
a Jordânia e que a possibilidade de conceder subvenções AMF ao abrigo da assistência 
macrofinanceira poderia também ter sido considerada; 

5. Insta a Comissão a continuar a reforçar o apoio da União à Jordânia, por forma a fazer face 
aos desafios que este país enfrenta, manifestando-se disposta a considerar qualquer proposta 
orçamental adequada ao abrigo dos instrumentos pertinentes para esse efeito;

6. Plenamente consciente da escassez de fundos disponíveis na rubrica 4 (Europa Global), a 
Comissão dos Orçamentos insiste em que o próximo quadro financeiro plurianual deva permitir 
uma resposta sustentada, sólida mas também flexível da UE às necessidades dos seus parceiros, 
especialmente no atual ambiente em rápida mutação. 
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Johan Van Overtveldt 


