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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.



PR\1189517BG.docx 3/7 PE641.311v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................6



PE641.311v01-00 4/7 PR\1189517BG.docx

BG



PR\1189517BG.docx 5/7 PE641.311v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското 
кралство Йордания
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0411),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0116/2016),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, 
приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на 
Грузия1,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През последните години Йордания беше засегната значително от регионални размирици, 
по-специално в съседните държави Ирак и Сирия. Тези регионални размирици сериозно 
повлияха на вътрешната стабилност на страната.

Конфликтът в Сирия засегна Йордания не само поради смущенията в търговията със и 
през Сирия, но също така поради притока от около 1,3 милиона сирийски бежанци (по 
оценки на йорданските органи на властта), от които 660 330 са регистрирани от ВКБООН 
– службата на върховния комисар на ООН за бежанците (данни към 4 август 2019 г.), 
като Йордания прие повече такива бежанци, отколкото която и да е от другите арабски 
държави. Този голям приток сирийски бежанци в Йордания увеличи натиска върху 
фискалната позиция, обществените услуги и инфраструктурата на страната и също така, 
както можеше да се очаква, предизвиква проблеми във връзка с управлението на един 
доста висок процент на демографски растеж.

По-специално, Йордания изпълнява ангажиментите си съгласно Пакта между ЕС и 
Йордания за достъпа до достъпни обществени здравни грижи и до пазара на труда за 
сирийските бежанци, за да гарантира тяхното достойно съществуване, въпреки 
предизвикателствата, които все още предстои да бъдат преодолени.

Ето защо стабилността на Йордания е от съществено значение, за да се предотврати 
сериозно влошаване на положението в Близкия изток във връзка с драматичната криза с 
бежанците.

Важно е също така да се подчертае трайният ангажимент на Йордания към борбата с 
ислямския тероризъм чрез провеждане на системни операции и прилагане на по-строги 
закони за борба с тероризма, което е абсолютен приоритет за ЕС, неговите държави 
членки и международни партньори.

Като цяло подходящите политически мерки и получената международна подкрепа 
помогнаха на страната да поддържа определена стабилност и да продължи процеса на 
демократизация. Икономиката на Йордания обаче остава уязвима по отношение на 
външни сътресения, както е видно от факта, че реалният растеж спадна до 1,9% през 
2018 г., което е най-ниското му равнище от 1996 г. насам, а безработицата нарасна до 
19% в началото на 2019 г., докато чуждестранните инвестиции спаднаха рязко.

Свидетели сме и на усилията, положени от Йордания от гледна точка на защитата на 
основните права и свободи до такава степен, че понастоящем Йордания може да се счита 
за една от най-демократичните държави в Близкия изток.

Йордания е една от държавите в Близкия изток, в които зачитането на правата на човека 
е най-всеобхватно и структурирано. Това положение, което търпи постоянно развитие, 
се дължи също така на ефективното използване от страна на йорданските органи на 
властта на предходните две програми за макрофинансова помощ, предоставена от 
Европейския съюз. Те не само спомогнаха за стабилизиране на икономическото 
положение на страната, но също така дадоха възможност за социален и човешки 
напредък в Йордания, особено по отношение на правата на жените, което беше 
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демонстрирано, не на последно място, чрез реформата на наказателния кодекс, който 
вече защитава в по-голяма степен жените – жертви на насилие.

И накрая е важно да се посочи, че благодарение на напредъка на взаимното отваряне на 
пазара, наличието на финансово стабилен чуждестранен партньор също е гаранция за 
дружествата от ЕС, за които благодарение на споразуменията, сключени през последните 
години, може да има по-добри възможности за търговия, предприемачество и 
инвестиции в Йордания.

В този контекст считаме, че Йордания е доказала, че е държава, която заслужава такава 
допълнителна финансова помощ от ЕС.

В съответствие с очакванията, изразени на Съвета за асоцииране ЕС-Йордания, състоял 
се на 26 юни 2019 г., Йордания отправи официално искане на 11 юли 2019 г. за 
макрофинансова помощ от ЕС в размер на 500 милиона евро. 

С оглед на това искане Комисията представи на Парламента и на Съвета предложение за 
предоставяне на поисканата макрофинансова помощ (МФП) под формата на заеми на 
три транша. 

Предложената МФП ще бъде третата МФП, предоставена на Йордания, след МФП-I в 
размер на 180 милиона евро под формата на заеми, която беше приета от Парламента и 
Съвета през декември 2013 г. и приключи през октомври 2015 г., и МФП-II в размер на 
200 милиона евро под формата на заеми, която беше приета през декември 2016 г. и 
приключи през юли 2019 г. 

Третата програма за МФП е част от по-широките мерки, предприети от ЕС и други 
международни донори и договорени по време на конференцията „Лондонска 
инициатива“, проведена през февруари 2019 г., като целта на тези мерки е потвърждаване 
на намеренията за подкрепа на усилията на Йордания за запазване на вътрешната 
стабилност и подобряване на перспективите за растеж. 

От съществено значение е меморандумът за разбирателство, който предстои да бъде 
договорен между Комисията и йорданските органи на властта, да посочва, че 
предоставената помощ, която е по-голяма от предходните две, следва да бъде ефективно 
насочена и към насърчаване на развитието на предприемачески инвестиции и проекти в 
страната, както и към осигуряване на периодично наблюдение на действителното 
използване на средствата.

Поради всички горепосочени причини докладчикът счита, че отпускането на поисканата 
МФП е целесъобразно.


