
PR\1189517ET.docx PE641.311v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2019/0192(COD)

16.10.2019

***I
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi 
Kuningriigile
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Luisa Regimenti



PE641.311v01-00 2/7 PR\1189517ET.docx

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0411),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 
2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0116/2016),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL 
täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.
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SELETUSKIRI

Jordaaniat on viimastel aastatel märkimisväärselt mõjutanud piirkondlikud rahutused, eelkõige 
naaberriikides Iraagis ja Süürias. Piirkondlikud rahutused on mõjunud rängalt riigi stabiilsusele.

Süüria konflikti mõju Jordaaniale ei seisne üksnes Süüriaga ja Süüria kaudu peetava 
kaubavahetuse katkemises, vaid selle tõttu on Süüriast Jordaaniasse saabunud (Jordaania 
ametiasutuste hinnangul) ligikaudu 1,3 miljonit pagulast, kellest 660 330 (andmed 4. augusti 
2019. aasta seisuga) on registreeritud ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametis (UNHCR) ja 
kellest Jordaania võttis vastu rohkem kui ükski teine Araabia riik. Süüria pagulaste suur 
sissevool Jordaaniasse on seadnud riigi eelarvepositsiooni, avalikud teenused ja taristu veelgi 
suurema surve alla ning muudab üsnagi suure rahvastiku juurdekasvuga toimetuleku 
tõenäoliselt keerulisemaks.

Hoolimata probleemidest, mis vajavad veel lahendamist, püüab Jordaania eelkõige täita ELi ja 
Jordaania kokkuleppest tulenevat kohustust pakkuda Süüria pagulastele juurdepääsu 
taskukohasele riiklikule tervishoiuteenusele ja ametlikule tööturule, et tagada neile inimväärne 
elu.

Seepärast on Jordaania stabiilsus Lähis-Ida sügava pagulaskriisiga seotud olukorra järsu 
halvenemise ärahoidmiseks äärmiselt oluline.

Samuti on oluline rõhutada, et Jordaania pühendub süstemaatiliste operatsioonide ja 
terrorismivastaste seaduste karmistamise kaudu jätkuvalt islamiterrorismi vastasele võitlusele, 
mis on ELi, selle liikmesriikide ja rahvusvaheliste partnerite jaoks esmatähtis.

Üldjoontes asjakohane poliitika ja saadud rahvusvaheline toetus on aidanud riigil säilitada 
teatava stabiilsuse ja jätkata demokratiseerimisprotsessi. Kuid Jordaania majandus on siiski 
väliste vapustuste suhtes haavatav, mida näitas reaalkasvu langus 2018. aastal 1,9 %ni – 
madalaim reaalkasvu määr alates 1996. aastast – samal ajal kui töötus kasvas 2019. aasta 
alguses 19 %ni ja välisinvesteeringute hulk langes järsult. 

Jordaania on teinud ka palju jõupingutusi põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmiseks, isegi sellisel 
määral, et seda riiki saab nüüd pidada Lähis-Ida üheks kõige demokraatlikumaks riigiks.

Austus inimõiguste vastu on Jordaanias üks ulatuslikumaid ja struktureeritumaid kogu Lähis-
Idas. Pidevalt paranev olukord on tingitud ka sellest, et Jordaania ametivõimud kasutasid kahte 
varasemat Euroopa Liidu makromajandusliku finantsabi programmi tõhusalt. Lisaks riigi 
majandusliku olukorra stabiliseerimisele aitasid abiprogrammid kaasa ka Jordaania sotsiaal- ja 
inimarengule, eriti naiste õiguste valdkonnas, nagu on näidanud muu hulgas riigi 
karistusseadustiku reform, millega on kehtestatud vägivalla ohvriks langenud naistele parem 
kaitse.

Tuleb ka märkida, et tänu turgude vastastikusel avamisel tehtud edusammudele on stabiilse 
välispartneri olemasolu tagatis ELi ettevõtjatele, kes tänu viimastel aastatel sõlmitud 
kokkulepetele võivad leida Jordaanias paremaid kaubandus-, ettevõtlus- ja 
investeerimisvõimalusi.
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Oleme eeltoodut silmas pidades veendunud, et Jordaania väärib ELilt täiendavat finantsabi.

11. juulil 2019 esitas Jordaania ametliku taotluse ELilt makromajandusliku finantsabi 
saamiseks 500 miljoni euro väärtuses, nagu lepiti kokku ELi-Jordaania assotsiatsiooninõukogu 
koosolekul 26. juunil 2019. 

Arvestades seda palvet on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku anda taotletud makromajanduslikku finantsabi laenudena kolmes osas. 

Kavandatud makromajanduslik finantsabi oleks kolmas Jordaaniale eraldatav 
makromajanduslik finantsabi. Esimene makromajanduslik finantsabi oli laenumahuga 180 
miljonit eurot, mille Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid heaks 2013. aasta detsembris ja mille 
andmine viidi lõpule 2015. aasta oktoobris; ning teine makromajanduslik finantsabi oli 
laenumahuga 200 miljonit eurot, mis kiideti heaks 2016. aasta detsembris ja mille andmine viidi 
lõpule 2019. aasta juulis. 

Kolmas makromajandusliku finantsabi programm on osa ELi ja teiste rahvusvaheliste 
rahastajate laiemast ettevõtmisest, milles lepiti kokku 2019. aasta veebruaris toimunud Londoni 
algatuse konverentsil, kus korrati kavatsust toetada Jordaania jõupingutusi riigi stabiilsuse 
säilitamisel ja majanduskasvu väljavaadete parandamisel. 

Euroopa Komisjoni ja Jordaania ametivõimude vahel kokku lepitavas vastastikuse mõistmise 
memorandumis on oluline märkida, et antav abi, mis on eelmisest kahest suurem, tuleb suunata 
muu hulgas ettevõtlusinvesteeringute arendamisse ja riigi projektide edendamisse ning 
vahendite tegeliku kasutamise korrapärase jälgimise tagamisse.

Eeltoodud põhjustel on raportöör seisukohal, et taotletud makromajanduslik finantsabi kujutab 
endast asjakohast sekkumist.


