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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο 
Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2019)0411),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0116/2016),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση 
περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 415
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τα τελευταία έτη, η Ιορδανία έχει πληγεί σημαντικά από την περιφερειακή αναταραχή, 
κυρίως στις γειτονικές χώρες Ιράκ και Συρία. Η εν λόγω περιφερειακή αναταραχή είχε 
σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική σταθερότητα της χώρας.

Η συριακή σύγκρουση επηρεάζει την Ιορδανία όχι μόνο διότι έχει διαταράξει τις εμπορικές 
συναλλαγές με τη Συρία και διαμέσου αυτής, αλλά και διότι προκάλεσε την εισροή περίπου 
1,3 εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων (σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών της Ιορδανίας), εκ 
των οποίων οι 660.330 είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (στοιχεία της 4ης Αυγούστου 2019), η δε Ιορδανία έχει δεχθεί 
περισσότερους από κάθε άλλη αραβική χώρα. Η μεγάλη αυτή εισροή Σύρων προσφύγων 
στην Ιορδανία έχει εντείνει την πίεση που ασκείται στη δημοσιονομική θέση, στις δημόσιες 
υπηρεσίες και στις υποδομές της Ιορδανίας, ενώ επιδρά στη διατήρηση ιδιαίτερα υψηλής 
δημογραφικής αύξησης.

Ειδικότερα, η Ιορδανία τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφώνου ΕΕ-Ιορδανίας 
σχετικά με την πρόσβαση των Σύρων προσφύγων σε οικονομικά προσιτή δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και στην αγορά εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής 
διαβίωσή τους, παρά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ως εκ τούτου, η σταθερότητα της Ιορδανίας είναι ουσιαστικής σημασίας για να αποφευχθεί η 
κατάρρευση της κατάστασης της Μέσης Ανατολής που συνδέεται με τη δραματική 
προσφυγική κρίση.

Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί η συνεχιζόμενη δέσμευση της Ιορδανίας στην 
καταπολέμηση της ισλαμικής τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για 
την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους διεθνείς της εταίρους, μέσω συστηματικών 
δραστηριοτήτων και αυστηροποίησης της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας.

Η δέουσα, σε γενικές γραμμές, πολιτική αντίδραση και η μεγάλης κλίμακας διεθνής στήριξη 
βοήθησαν τη χώρα να διαφυλάξει ως έναν βαθμό τη σταθερότητά της και να συνεχίσει τη 
διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ωστόσο, η οικονομία της Ιορδανίας παραμένει ευάλωτη σε 
εξωτερικούς κραδασμούς, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πραγματική ανάπτυξη 
μειώθηκε στο 1,9% το 2018, το χαμηλότερο ποσοστό της από το 1996, ενώ η ανεργία 
αυξήθηκε στο 19% στις αρχές του 2019, ενώ οι ξένες επενδύσεις σημείωσαν κατακόρυφη 
πτώση. 

Υπήρξαμε επίσης μάρτυρες των προσπαθειών που κατέβαλε η Ιορδανία για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, σε βαθμό τέτοιο ώστε να μπορεί πλέον να 
θεωρηθεί η Ιορδανία μία από τις πιο δημοκρατικές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιορδανία είναι από τους πιο εκτεταμένους 
και δομημένους στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση αυτή, η οποία εξελίσσεται διαρκώς, 
οφείλεται επίσης στην αποτελεσματική χρήση των δύο προηγούμενων προγραμμάτων 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα προγράμματα αυτά όχι μόνο συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της οικονομικής 
θέσης της χώρας, αλλά συνέτειναν επίσης στην επίτευξη κοινωνικής και ανθρώπινης προόδου 
στην Ιορδανία, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως καταδείχθηκε, μεταξύ 
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άλλων, με τη μεταρρύθμιση του εσωτερικού ποινικού κώδικα, ο οποίος έχει αναγνωρίσει 
μεγαλύτερη προστασία για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι ότι, χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στο αμοιβαίο 
άνοιγμα των αγορών, η ύπαρξη ενός οικονομικά σταθερού ξένου εταίρου αποτελεί μία 
επιπλέον εγγύηση για τις εταιρείες της ΕΕ για τις οποίες, χάρη στις συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί τα τελευταία χρόνια, ενδέχεται να υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες για εμπόριο, 
επιχειρηματικότητα και επενδύσεις στην Ιορδανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η Ιορδανία έχει αποδείξει ότι είναι μια χώρα που αξίζει να 
συνεχίσει να δέχεται χρηματοδοτική συνδρομής από την ΕΕ.

Στις 11 Ιουλίου 2019 η Ιορδανία υπέβαλε επίσημο αίτημα για χορήγηση μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων EUR από την ΕΕ, όπως προβλέφθηκε 
κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας που πραγματοποιήθηκε στο 
Λουξεμβούργο στις 26 Ιουνίου 2019. 

Με βάση το αίτημα αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
για την παροχή της ζητούμενης ΜΧΣ με τη μορφή δανείων σε τρεις δόσεις. 

Η προτεινόμενη ΜΧΣ θα είναι η τρίτη ΜΧΣ που χορηγείται στην Ιορδανία. Ακολουθεί τη 
ΜΧΣ-I, για ποσό ύψους 180 εκατομμυρίων EUR υπό τη μορφή δανείων, η οποία εγκρίθηκε 
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2015, και τη ΜΧΣ-II, για ποσό ύψους 200 εκαττομμυρίων EUR υπό τη μορφή 
δανείων, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019. 

Το τρίτο πρόγραμμα ΜΧΣ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ και άλλων 
διεθνών δωρητών, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης «Πρωτοβουλία του 
Λονδίνου» τον Φεβρουάριο του 2019, με σκοπό να επιβεβαιωθεί εκ νέου η πρόθεση να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Ιορδανίας για τη διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας 
και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών. 

Το Μνημόνιο Συνεννόησης που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της 
Επιτροπής και των αρχών της Ιορδανίας πρέπει να αναφέρει ότι η χορηγούμενη ενίσχυση, η 
οποία είναι μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες, θα πρέπει επίσης να στοχεύει 
αποτελεσματικά στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών επενδύσεων και έργων 
της χώρας, καθώς και στην περιοδική παρακολούθηση της πραγματικής χρήσης των πόρων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η αιτηθείσα ΜΧΣ 
αποτελεί ενδεδειγμένη παρέμβαση.


