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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel 
bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0411),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0116/2019),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev 
vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. 
august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.
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BEGRUNDELSE

I de seneste år er Jordan blevet hårdt ramt af den regionale uro, navnlig i nabolandene Irak og 
Syrien. Den regionale uro har i betydelig grad påvirket landets interne stabilitet.

Den syriske konflikt har påvirket Jordan ved ikke blot at forstyrre handelen med og gennem 
Syrien, men også ved at forårsage en tilstrømning af ca. 1,3 millioner syriske flygtninge (ifølge 
de jordanske myndigheders skøn), hvoraf 660 330 er registreret hos De Forenede Nationers 
Højkommissariat for Flygtninge - UNHCR (data fra 4. august 2019). Jordan tog imod flere 
flygtninge end noget andet arabisk land. Denne store tilstrømning af syriske flygtninge til 
Jordan har øget presset på Jordans budgetstilling, de offentlige tjenester og infrastrukturen samt 
haft en forudsigelig indflydelse på den relativt høje demografiske vækst.

Jordan stræber navnlig mod at overholde sine forpligtelser i henhold til pagten mellem EU og 
Jordan om syriske flygtninges adgang til offentlig sundhedspleje til en overkommelig pris og 
til arbejdsmarkedet for at sikre dem en værdig eksistens på trods af de udfordringer, der stadig 
skal løses.

Jordans stabilitet er derfor afgørende for at forhindre et sammenbrud i Mellemøsten i 
forbindelse med den dramatiske flygtningekrise.

Det er også vigtigt at understrege Jordans fortsatte engagement i kampen mod islamisk 
terrorisme, som er en absolut prioritet for EU, dets medlemsstater og dets internationale 
partnere gennem systematiske operationer og en stramning af antiterrorlovene.

En stort set hensigtsmæssig politisk reaktion og den internationale bistand, der er modtaget, har 
muliggjort, at landet har kunnet fastholde en vis makroøkonomisk stabilitet og fortsætte den 
demokratiske proces. Jordans økonomi er dog fortsat sårbar over for udefra kommende chok, 
som det fremgår af, at realvæksten faldt til 1,9 % i 2018, den laveste sats siden 1996, mens 
arbejdsløsheden steg til 19 % i begyndelsen af 2019, mens udenlandske investeringer 
styrtdykkede.  

Vi har også været vidne til, at Jordan har gjort en indsats for at beskytte de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder i en sådan grad, at Jordan nu kan betragtes som en af de mest 
demokratiske stater i Mellemøsten.

Respekten for menneskerettighederne i Jordan er en af de mest omfattende og velstrukturerede 
i Mellemøsten. Denne situation, der er i konstant udvikling, skyldes også, at de jordanske 
myndigheder har anvendt de to foregående makrofinansielle bistandsprogrammer, som Den 
Europæiske Union har ydet, effektivt. Disse bidrog ikke blot til at stabilisere landets 
økonomiske situation, men også til at gøre sociale og menneskelige fremskridt i Jordan, navnlig 
hvad angår kvinders rettigheder, som det sidst, men ikke mindst blev demonstreret gennem 
reformen af den interne straffelov, som har anerkendt en bedre beskyttelse af kvinder, der er 
ofre for vold.
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Endnu vigtigere er det, at eksistensen af en finansielt stabil udenlandsk partner takket være de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til gensidig markedsåbning, også er en garanti for EU-
virksomheder, som takket være de aftaler, der er indgået i de senere år, kan have bedre 
muligheder for handel, iværksætteri og investeringer i Jordan.

I den forbindelse mener vi, at Jordan har vist sig at være et land, der fortjener yderligere 
finansiel bistand fra EU.

Den 11. juli 2019 rettede Jordan en officiel anmodning om makrofinansiel bistand fra EU på 
500 mio. EUR, således som det blev forventet på mødet i Associeringsrådet EU-Jordan den 26. 
juni 2019. 

På baggrund af denne anmodning har Kommissionen forelagt Parlamentet og Rådet et forslag 
om makrofinansiel bistand i form af lån i tre rater.  

Den foreslåede makrofinansielle bistand bliver den tredje makrofinansielle bistand, der tildeles 
Jordan. Den vil efterfølge den makrofinansielle bistand I, som var på et beløb på 180 mio. EUR 
i lån, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet i december 2013 og afsluttet i oktober 2015, 
og den makrofinansielle bistand II, som var på et beløb på 200 mio. EUR i lån, som blev 
vedtaget i december 2016 og afsluttet i juli 2019. 

Det tredje makrofinansielle bistandsprogram er en del af en bredere indsats fra EU og andre 
internationale donorer, som blev vedtaget på konferencen "London Initiative", der fandt sted i 
februar 2019 med henblik på igen at bekræfte intentionerne om at støtte Jordans bestræbelser 
på at bevare den interne stabilitet og forbedre vækstudsigterne. 

Det er af afgørende betydning, at det i det aftalememorandum, der skal forhandles mellem 
Kommissionen og de jordanske myndigheder, fastslås, at den ydede bistand, som er større end 
de to foregående, også bør have til formål at fremme udviklingen af iværksætterinvesteringer 
og -projekter i landet, samt at en regelmæssig overvågning af den faktiske anvendelse af 
midlerne vil finde sted.

På baggrund af ovenstående mener ordføreren, at den makrofinansielle bistand, der anmodes 
om, udgør et passende tiltag.


