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makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za mednarodno trgovino pripravlja poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 
(2019/0192 (COD) v višini 500 milijonov EUR.

Koordinatorji Odbora za proračun so se odločili, da bodo predložili mnenje v obliki pisma: 

A. ker jordansko gospodarstvo in družbo pestijo regionalni nemiri, zlasti v Iraku in Siriji, pritok 
beguncev iz Sirije, pa tudi širše gospodarske in finančne posledice sirske krize in nestabilnosti 
v regiji; ker bi bilo treba pozdraviti gostoljubje, ki ga Jordanija izkazuje približno 1,3 milijona 
sirskim beguncem; 

B. ker je Unija od začetka krize v Siriji leta 2011 Jordaniji namenila več kot 2,1 milijarde EUR 
v okviru različnih instrumentov (vključno s 380 milijoni EUR v okviru programov 
makrofinančne pomoči za leti 2013 in 2016), od česar je skoraj 1,3 milijarde EUR namenjenih 
pomoči državi pri obvladovanju posledic sirske krize; ker so bile za leto 2019 prevzete 
obveznosti v višini 125 milijonov EUR za ukrepe v Jordaniji, predvsem prek evropskega 
instrumenta sosedstva (99 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti), pa tudi 
humanitarne pomoči (20 milijonov EUR) in instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (6 
milijonov EUR);  ker se v Jordaniji v veliki meri uporablja tudi skrbniški sklad „Madad“, ki je 
bil vzpostavljen v odziv na krizo v Siriji in se večinoma financira iz evropskega instrumenta 
sosedstva; 

C. ker je podpora EU, vključno s svežnji makrofinančne pomoči za leti 2013 in 2016 v višini 
180 milijonov EUR oziroma 200 milijonov EUR, del širšega prizadevanja EU in drugih 
mednarodnih donatorjev, o katerem so se dogovorili na konferenci o podpori Siriji in regiji 4. 
februarja 2016 v Londonu; ker mednarodna skupnost donatorjev od takrat stalno potrjuje, da 
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podpira makroekonomsko stabilnost in možnosti za rast Jordanije, tako tudi na bruseljskih 
konferencah  leta 2017 in leta 2018 o „Podpori prihodnosti Sirije“, na konferenci „Londonska 
pobuda“ februarja 2019, in na tretji  bruseljski konferenci, ki je potekala marca 2019;

D. ker je imela Jordanija vedno ključno vlogo pri sprejemanju palestinskih beguncev ob podpori 
Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem 
vzhodu (UNRWA), ki je dejavna v tej državi; ker EU vsako leto prispeva k financiranju te 
agencije OZN; 

E. ker predlagana makrofinančna pomoč znaša 500 milijonov in bi se zagotovila v obliki posojil 
v treh obrokih; ker bodo ob predpostavki, da bosta prva obroka posojila izplačana leta 2020 v 
skupnem znesku 300 milijonov EUR, tretji obrok pa leta 2021 v znesku 200 milijonov EUR, 
ustrezni zneski  rezervacij vključeni v proračun Unije z dvema letoma zaostanka, torej 
27 milijonov EUR za leto 2022 in 18 milijonov EUR za leto 2023; 

Keen on a rigorous assessment of the needs, the Committee on Budgets therefore: 

1. meni, da bi bilo treba sedanji sveženj makrofinančne pomoči III hitro sprejeti kot del zavez, 
ki jih je sprejela Unija, da bi povečali odpornost Jordanije in gostiteljskih skupnosti; 

2. vztraja, da bi morala Unija sočasno poskrbeti, da Jordanija spoštuje učinkovite demokratične 
mehanizme in vladavino prava ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic; makrofinančna 
pomoč Unije bi morala tudi povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za 
upravljanje javnih financ v Jordaniji ter spodbuditi strukturne reforme, katerih cilj je podpiranje 
trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija, zlasti 
z odpravljanjem strukturnih izgub, ki jih imajo javni dobavitelji električne energije in vode; 
Odbor za proračun je prav tako seznanjen z nestabilnostjo jordanske družbe, in sicer ko gre za 
brezposelnost (19 % v prvem četrtletju leta 2019), zlasti med mladimi (38,5 %);

3. poziva Komisijo, naj izčrpno poroča Parlamentu o poteku izplačil posojil in ustreznih 
potrebah po oblikovanju rezervacij Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe; 

4. opozarja, da so posojila v okviru makrofinančne pomoči le eno od orodij, ki so na voljo za 
podporo Jordaniji, in da bi se lahko upoštevala tudi možnost izplačila nepovratnih sredstev v 
okviru makrofinančne pomoči; 

5. da bi bili kos izzivom, s katerimi se sooča Jordanija, poziva Komisijo, naj še naprej povečuje 
podporo Unije tej državi in je pripravljen razmisliti o primernem proračunskem predlogu v 
okviru ustreznih instrumentov;

6. Odbor za proračun se v celoti zaveda pomanjkanja razpoložljivih sredstev v razdelku 4 
(Evropa v svetu) in vztraja, da mora naslednji večletni finančni okvir zlasti v okolju, ki se 
hitro spreminja, omogočati trajen, močan, pa tudi prilagodljiv odziv EU na potrebe njenih 
partnerjev.

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt


