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Budgetutskottet
Ordföranden

5.11.2019

Bernd Lange, ordförande
Utskottet för internationell handel
BRYSSEL

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt 
stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2019)0411 – C9-0000/2019 
– 2019/0192(COD))

Till ordföranden

Utskottet för internationell handel håller på att utarbeta ett betänkande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Hashemitiska konungariket Jordanien (2019/0192(COD)) till ett belopp på 500 miljoner EUR.

Budgetutskottets samordnare har beslutat att avge ett yttrande i form av en skrivelse. 

A. Jordaniens ekonomi och det jordanska samhället utsätts för påfrestningar till följd av de 
regionala oroligheterna, särskilt i Irak och Syrien, och inflödet av syriska flyktingar, 
men även de mer omfattande ekonomiska och finansiella konsekvenserna av krisen 
i Syrien och den regionala instabiliteten. Den gästfrihet som Jordanien erbjudit omkring 
1,3 miljoner syriska flyktingar bör lyftas fram. 

B. Sedan den syriska krisen bröt ut 2011 har unionen bistått Jordanien med över 
2,1 miljarder EUR genom olika instrument (inklusive 380 miljoner EUR via 2013 och 
2016 års makroekonomiska stödprogram), av vilket 1,3 miljarder EUR beviljats för att 
hjälpa landet att hantera konsekvenserna av den syriska krisen. För 2019 har åtaganden 
gjorts för 125 miljoner EUR för åtgärder i själva Jordanien, främst via det europeiska 
grannskapsinstrumentet (99 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden), men även 
humanitärt bistånd (20 miljoner EUR) och instrumentet som bidrar till stabilitet och fred 
(6 miljoner EUR). Madad-fonden, som inrättats för insatser med anledning av krisen 
i Syrien och som till stor del finansieras genom det europeiska grannskapsinstrumentet, 
har också använts i stor omfattning i Jordanien. 

C. EU:s stöd, inbegripet de makroekonomiska stödpaketen för 2013 och 2016 på 
180 miljoner EUR respektive 200 miljoner EUR i lån, är en del av en större insats från 
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EU och andra internationella givare, som man kom överens om vid den konferens för 
Syriens och dess grannländers framtid som hölls i London den 4 februari 2016. Det 
internationella samfundets åtagande till förmån för Jordaniens makroekonomiska 
stabilitet och tillväxtutsikter har bekräftats stadigt sedan dess, bland annat under 
givarkonferenserna i Bryssel 2017 och 2018 för Syriens framtid, Londoninitiativets 
konferens i februari 2019 och Bryssel III-konferensen i mars 2019.

D. Jordanien har alltid spelat en avgörande roll när det gäller att ta emot palestinska 
flyktingar, med stöd från Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska 
flyktingar (UNRWA), som är verksam i detta land. Varje år bidrar EU till 
finansieringen av detta FN-organ. 

E. Det föreslagna makroekonomiska stödet uppgår till 500 miljoner EUR och skulle 
tillhandahållas i form av lån i tre delbetalningar. Om man antar att de första 
två utbetalningarna kommer att göras under 2020 för ett totalt belopp på 
300 miljoner EUR och det tredje 2021 för ett belopp på 200 miljoner EUR, skulle 
motsvarande avsättningsbelopp föras in i unionens budget med en eftersläpning på 
två år, dvs. 27 miljoner EUR år 2022 och 18 miljoner EUR år 2023. 

Budgetutskottet strävar efter att göra en noggrann bedömning av behoven och önskar därför 
införa följande: 

1. Europaparlamentet anser att det nuvarande makroekonomiska stödpaketet III bör antas 
snabbt som en del av unionens åtaganden för att stärka Jordaniens och värdsamhällenas 
motståndskraft. 

2. Europaparlamentet insisterar på att unionen samtidigt bör se till att Jordanien lever upp 
till effektiva demokratiska mekanismer och rättsstatsprincipen och garanterar respekt 
för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet konstaterar att unionens makroekonomiska 
stöd även bör stärka effektiviteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i de 
offentliga finansförvaltningssystemen i Jordanien och främja strukturreformer som 
syftar till att främja en hållbar tillväxt för alla, skapande av sysselsättning och 
konsolidering av de offentliga finanserna, särskilt genom hantering av de offentliga el- 
och vattenbolagen strukturella förluster. Parlamentet noterar även svagheterna i det 
jordanska samhället, i synnerhet när det gäller arbetslösheten (19 % under 
första kvartalet 2019), särskilt bland ungdomar (38,5 %).

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utförligt rapportera till parlamentet om 
utvecklingen av låneutbetalningarna och motsvarande behov av inbetalningar till 
garantifonden för åtgärder avseende tredjeland. 

4. Europaparlamentet påminner om att makroekonomiskt stöd i form av lån bara är ett av 
de verktyg som finns tillgängliga för att stödja Jordanien och man även kunde ha 
övervägt alternativet att ge bidrag i form av makroekonomiskt stöd. 

5. För att leva upp till de utmaningar som Jordanien står inför uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att fortsätta att öka unionens stöd till Jordanien, och 
är berett att i detta syfte överväga alla lämpliga budgetförslag inom ramen för de 
relevanta instrumenten.
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6. Europaparlamentet är fullt medvetet om bristen på tillgängliga medel under rubrik 4 
(Europa i världen) och insisterar på att nästa fleråriga budgetram måste göra det möjligt 
för EU att reagera på ett kontinuerligt, stabilt men också flexibelt sätt på 
partnerländernas behov, särskilt i en snabbt föränderlig miljö. 

Med vänlig hälsning

Johan Van Overtveldt 


