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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční 
pomoci Jordánskému hášimovskému království
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0411),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0116/2016),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně 
s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční 
pomoci Gruzii1,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0000/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na Jordánsko měla v posledních letech velký vliv neklidná situace v regionu, zejména 
v sousedním Iráku a Sýrii, která měla velmi negativní dopad na vnitřní stabilitu země.

Konflikt v Sýrii měl na Jordánsko dopad nejen kvůli narušení obchodu se Sýrií a přes ni, ale 
také proto, že do země přivedl 1,3 milionu syrských uprchlíků (podle odhadů jordánských 
orgánů), z nichž je 660 330 registrováno u Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – 
UNHCR (údaje ke dni 4. srpna 2019). Jordánsko přijalo více syrských uprchlíků než kterákoli 
jiná arabská země. To zvyšuje tlak na fiskální pozici Jordánska, veřejné služby a infrastrukturu, 
a jak lze očekávat, prohlubuje problém poměrně vysokého tempa demografického růstu.

Ačkoli stále zbývá vyřešit mnoho problémů, Jordánsko zejména plní své závazky vůči syrským 
uprchlíkům na základě paktu s EU, pokud jde o dostupnost veřejné zdravotní péče a přístup na 
pracovní trh, s cílem zajistit jim důstojný život.

Stabilita Jordánska je proto velmi důležitá, pokud chceme zamezit implozi situace na Blízkém 
východě v souvislosti s  dramatickou uprchlickou krizí.

Je také důležité zdůraznit, že Jordánsko vyvíjí soustavné úsilí v boji proti islámskému 
terorismu, a to prostřednictvím systematických operací a zpřísňování protiteroristických 
zákonů. To je pro EU, její členské státy a mezinárodní partnery absolutní prioritou.

Celkově vhodná politická reakce a obdržená mezinárodní podpora umožnily zemi zachovat 
určitou stabilitu a pokračovat v procesu demokratizace. Hospodářství Jordánska však i nadále 
citlivě reaguje na vnější otřesy, jak ukazuje skutečnost, že reálný růst se v roce 2018 snížil na 
1,9 %, což je nejnižší míra růstu od roku 1996, zatímco nezaměstnanost na počátku roku 2019 
vzrostla na 19 % a současně prudce poklesly zahraniční investice. 

Jsme také svědky toho, že Jordánsko vynakládá velké úsilí na ochranu základních práv 
a svobod, a lze ho dnes tudíž považovat za jeden z nejdemokratičtějších států Blízkého 
východu.

Pokud jde o dodržování lidských práv, má Jordánsko jeden z nejrozsáhlejších a nejlépe 
strukturovaných systémů na Blízkém východě. Tuto situaci, která se stále vyvíjí, lze připisovat 
i tomu, že jordánské orgány účinně využily předchozí dva programy makrofinanční pomoci 
Evropské unie. Ty nejenže pomohly ke stabilizaci ekonomické pozice země, ale zároveň 
v Jordánsku umožnily sociální a lidský pokrok, a to zejména v oblasti práv žen, jak 
v neposlední řadě ukazuje reforma vnitrostátního trestního zákoníku, který ženám, stanou-li se 
oběťmi násilí, poskytuje větší ochranu. 

V neposlední řadě uveďme, že díky pokroku v oblasti vzájemného otevírání trhů je existence 
stabilního finančního zahraničního partnera garancí pro společnosti EU, které mohou mít díky 
dohodám uzavřeným v posledních letech lepší příležitosti pro obchodování, podnikání 
a investice v Jordánsku.

Jsme proto přesvědčeni, že Jordánsko prokázalo, že si ze strany EU zaslouží další finanční 
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pomoc.

Dne 11. července 2019 zaslalo Jordánsko oficiální žádost o makrofinanční pomoc EU ve výši 
500 milionů EUR, která byla anticipována již na zasedání Rady přidružení EU-Jordánsko dne 
26. června 2019. 

V reakci na tuto žádost předložila Komise Parlamentu a Radě návrh na poskytnutí pomoci ve 
formě půjček ve třech splátkách. 

Navrhovaná pomoc by byla třetí makrofinanční pomocí pro Jordánsko. Následovala by po první 
makrofinanční pomoci, v jejímž rámci byla ve formě půjček poskytnuta částka ve výši 180 
milionů EUR, kterou Parlament a Rada přijaly v prosinci 2013, ukončena pak byla v říjnu 2015; 
a po druhé makrofinanční pomoci, v jejímž rámci byla ve formě půjček poskytnuta částka 200 
milionů EUR a která byla přijata v prosinci 2016 a ukončena v červenci 2019. 

Program třetí makrofinanční pomoci je součástí širšího úsilí EU a dalších mezinárodních dárců, 
jak bylo dohodnuto na konferenci „London Initiative“, která se konala v únoru 2019, kde se 
znovu potvrdilo, že hodlá Jordánsko podpořit v jeho úsilí o zachování vnitřní stability 
a zlepšení vyhlídek na růst. 

Je nezbytné, aby memoradum o pozorumění, které bude podepsáno mezi Komisí a jordánskými 
státními orgány, stanovilo, že pomoc (která je vyšší než v předešlých dvou případech) by měla 
být ve výsledku zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských investic a projektů v této zemi 
a měla by sloužit k pravidelnému sledování skutečného čerpání prostředků.

Na základě těchto důvodů se zpravodajka domnívá, že požadovaná makrofinanční pomoc 
představuje vhodnou intervenci.


