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Európsky parlament
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Výbor pre rozpočet
predseda

5.11.2019

pán Bernd Lange, predseda  
Výbor pre medzinárodný obchod
BRUSEL

Vec: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej 
makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre medzinárodný obchod pracuje na príprave správy o návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému 
kráľovstvu (2019/0192(COD)) vo výške 500 miliónov EUR.

Koordinátori Výboru pre rozpočet sa rozhodli predložiť v tejto veci stanovisko vo forme listu: 

A. Keďže jordánske hospodárstvo a spoločnosť sú pod tlakom v dôsledku nepokojov v regióne, 
najmä v Iraku a Sýrii, prílevu sýrskych utečencov, ale aj vzhľadom na širšie hospodárske a 
finančné dôsledky krízy v Sýrii a regionálnej nestability; keďže treba oceniť pohostinnosť, 
ktorú Jordánsko poskytuje približne 1,3 milióna sýrskych utečencov; 

B. keďže od začiatku krízy v Sýrii v roku 2011 Únia sprístupnila viac ako 2,1 miliardy EUR 
Jordánsku v rámci rôznych nástrojov (vrátane 380 miliónov EUR v rámci programov MFP v 
roku 2013 a 2016), z toho 1,3 miliardy EUR poskytla krajine, aby jej pomohla zvládnuť 
dôsledky sýrskej krízy; keďže na rok 2019 bolo vyčlenených 125 miliónov EUR na opatrenia 
v samotnom Jordánsku, najmä prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (99 miliónov 
EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch), ale aj humanitárnej pomoci (20 miliónov 
EUR) a nástroja na podporu stability a mieru (6 miliónov EUR);  keďže v Jordánsku sa v reakcii 
na krízu v Sýrii vo veľkej miere používa aj trustový fond Madad, ktorý sa financuje z veľkej 
časti z nástroja európskeho susedstva; 

C. keďže podpora EÚ vrátane balíkov makrofinančnej pomoci v rokoch 2013 a 2016 vo výške 
180 miliónov EUR a 200 miliónov EUR vo forme úverov je súčasťou širšieho úsilia EÚ a iných 
medzinárodných darcov, ktoré bolo odsúhlasené na konferencii Podpora Sýrii a regiónu, ktorá 
sa konala 4. februára 2016 v Londýne; keďže medzinárodné spoločenstvo odvtedy neustále 
potvrdzuje svoj záväzok voči jordánskej makroekonomickej stabilite a výhľadom na rast, a to 
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aj na bruselských konferenciách o budúcnosti Sýrie v roku 2017 a 2018, na konferencii 
Londýnska iniciatíva, ktorá sa konala vo februári 2019, a na tretej bruselskej konferencii v 
marci 2019;

D. keďže Jordánsko zohrávalo vždy kľúčovú úlohu pri prijímaní palestínskych utečencov za 
podpory Agentúry OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom 
východe (UNRWA), ktorá pôsobí v tejto krajine; keďže EÚ každoročne prispieva k 
financovaniu tejto agentúry OSN; 

E. keďže navrhnutá výška makrofinančnej pomoci predstavuje 500 miliónov EUR a bola by 
poskytnutá formou úverov v troch splátkach; keďže za predpokladu, že prvé dve úhrady úveru 
v celkovej výške 300 miliónov EUR sa vyplatia v roku 2020 a tretia vo výške 200 miliónov 
EUR v roku 2021, príslušné sumy financovania by sa zahrnuli do rozpočtu s dvojročným 
oneskorením, t. j. 27 miliónov EUR v roku 2022 a 18 miliónov EUR v roku 2023; 

keďže Výboru pre rozpočet veľmi záleží na dôkladnom posúdení potrieb, výbor: 

1. zastáva názor, že je potrebné urýchlene prijať súčasný balík makrofinančnej pomoci III ako 
súčasť záväzkov Únie, aby sa posilnila odolnosť Jordánska a hostiteľských komunít; 

2. trvá na tom, že Únia by mala zároveň zabezpečiť, aby Jordánsko naozaj rešpektovalo účinné 
demokratické mechanizmy a zásady právneho štátu a zaručilo dodržiavanie ľudských práv; 
makroekonomická pomoc Únie by mala posilniť tiež efektívnosť, transparentnosť 
a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Jordánsku a podporovať 
štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytváranie 
pracovných miest a fiškálnu konsolidáciu, najmä riešením štrukturálnych strát štátnych 
elektroenergetických a vodárenských podnikov; Výbor pre rozpočet berie na vedomie aj slabé 
stránky jordánskej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť (19 % v prvom štvrťroku 
2019), predovšetkým mladých ľudí (38,5 %);

3. požaduje, aby Komisia v plnom rozsahu informovala Parlament o vývoji vyplácania úverov 
a zodpovedajúcich potrieb financovania  Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia EÚ; 

4. pripomína, že úvery v rámci makrofinančnej pomoci sú len jedným z nástrojov na podporu 
Jordánska a že by bolo možné zvážiť aj možnosť poskytnutia grantov MFP v rámci 
makrofinančnej pomoci; 

5. s cieľom zvládnuť výzvy, ktorým Jordánsko čelí, vyzýva Komisiu, aby naďalej zvyšovala 
podporu Únie pre Jordánsko, a je pripravený preskúmať akýkoľvek vhodný rozpočtový návrh 
v rámci príslušných nástrojov;

6. keďže si v plnej miere uvedomuje nedostatok dostupných finančných prostriedkov v okruhu 
4 (Globálna Európa), trvá na tom, že budúci viacročný finančný rámec musí umožniť 
udržateľnú, stabilnú, ale aj flexibilnú reakciu EÚ na potreby jej partnerov, najmä v rýchlo sa 
meniacom prostredí; 

S úctou

Johan Van Overtveldt 


