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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen 
lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0411),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0116/2016),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on 
annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 
12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 778/2013/EU1 kanssa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.
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PERUSTELUT

Jordania on kärsinyt viime vuosina suuresti varsinkin naapurimaissa Irakissa ja Syyriassa 
vallitsevasta alueellisesta epävakaudesta. Alueelliset levottomuudet ovat horjuttaneet 
voimakkaasti maan sisäistä vakautta.

Syyrian konflikti on vaikuttanut Jordaniaan aiheuttamalla häiriöitä Syyrian kanssa ja sen kautta 
tapahtuvassa kaupassa. Lisäksi maahan on virrannut (Jordanian viranomaisten arvioiden 
mukaan) noin 1,3 miljoonaa syyrialaispakolaista, joista YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) on 
rekisteröinyt 660 330 (4.8.2019 päivätyt tiedot) ja joita Jordania on ottanut vastaan enemmän 
kuin mikään muu arabimaa. Tämä suuri pakolaisvirta Jordaniaan on lisännyt maan julkisen 
talouden rahoitusasemaan, julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin kohdistuvaa painetta, ja 
kuten oli odotettavissa, se on osaltaan ylläpitänyt melko korkeana pysyvää väestökasvua.

Jordania noudattaa ratkaisematta olevista haasteista huolimatta EU:n ja Jordanian 
kokonaissuunnitelman mukaisia sitoumuksiaan, jotka koskevat kohtuuhintaisen julkisen 
terveydenhuollon saatavuutta ja syyrialaispakolaisten työllistämistä, jotta pakolaisille 
varmistetaan ihmisarvoinen elämä.

Jordanian vakaus on siis olennaisen tärkeä dramaattiseen pakolaiskriisiin liittyvän Lähi-idän 
tilanteen pahenemisen estämiseksi.

On myös tärkeää korostaa, että Jordania on edelleen sitoutunut torjumaan islamilaista 
terrorismia järjestelmällisillä toimilla ja tiukennetuilla terrorismin vastaisilla laeilla, mikä on 
ehdoton prioriteetti EU:lle, sen jäsenvaltioille ja sen kansainvälisille kumppaneille.

Pitkälti tarkoituksenmukaiset politiikkatoimet ja kansainvälinen tuki ovat auttaneet maata 
säilyttämään tietynlaisen vakauden ja jatkamaan demokratisointiprosessia. Jordanian talous on 
kuitenkin edelleen altis ulkoisille häiriöille, kuten käy ilmi siitä, että reaalikasvu laski 
1,9 prosenttiin vuonna 2018 eli se oli alhaisimmillaan sitten vuoden 1996, kun taas työttömyys 
nousi vuoden 2019 alussa 19 prosenttiin ja ulkomaiset investoinnit romahtivat.

On myös voitu todeta, että Jordania on toteuttanut siinä määrin toimia perusoikeuksien ja 
-vapauksien suojelemiseksi, että Jordaniaa voidaan nyt pitää yhtenä Lähi-idän 
demokraattisimmistä valtioista.

Ihmisoikeuksia kunnioitetaan Jordaniassa laajemmin ja jäsennellymmin kuin muualla 
Lähi-idässä. Tilanne muuttuu jatkuvasti, mikä johtuu myös siitä, että Jordanian viranomaiset 
ovat hyödyntäneet tehokkaasti EU:n kahta edellistä makrotaloudellista apuohjelmaa. Ne eivät 
ole pelkästään auttaneet vakauttamaan maan taloudellista tilannetta vaan myös edistäneet 
Jordanian sosiaalista ja inhimillistä kehitystä erityisesti naisten oikeuksien osalta, mistä on 
osoituksena myös sisäisen rikoslain uudistus, jolla parannettiin väkivallan uhreiksi joutuneiden 
naisten suojelua.

Lopuksi voidaan todeta se tärkeä seikka, että markkinoiden vastavuoroisessa avaamisessa 
tapahtuneen edistyksen ansiosta taloudellisesti vakaan ulkomaisen kumppanin olemassaolo 
takaa myös EU:n yrityksille sen, että niillä saattaa viime vuosina tehtyjen sopimusten turvin 
olla aiempaa paremmat kaupankäynti-, yrittäjyys- ja investointimahdollisuudet Jordaniassa.
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Tässä yhteydessä katsomme, että Jordania on osoittautunut maaksi, joka ansaitsee saada 
jatkossakin tällaista rahoitustukea EU:lta.

Jordania esitti 11. heinäkuuta 2019 virallisen pyynnön saada EU:lta makrotaloudellista 
rahoitusapua yhteensä 500 miljoonaa euroa, kuten 26. kesäkuuta 2019 pidetyssä EU:n ja 
Jordanian assosiaationeuvostossa ennakoitiin.

Komissio on toimittanut parlamentille ja neuvostolle tämän pyynnön perusteella ehdotuksen, 
jonka mukaan pyydetty makrotaloudellinen rahoitusapu annettaisiin lainoina kolmessa erässä.

Ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapu olisi kolmas makrotaloudellinen rahoitusapu 
Jordanialle. Ensimmäisen makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus oli 180 miljoonaa euroa 
lainoina. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen joulukuussa 2013, ja se päättyi lokakuussa 
2015. Toisen makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus oli 200 miljoonaa euroa lainoina. Apu 
hyväksyttiin joulukuussa 2016, ja se päättyi heinäkuussa 2019.

Kolmas makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma on osa EU ja muiden kansainvälisten 
avunantajien laajempaa avustustoimintaa, josta sovittiin helmikuussa 2019 järjestetyssä 
London Initiative -konferenssissa, jossa vahvistettiin jälleen aikomukset tukea Jordanian 
pyrkimyksiä säilyttää sisäinen vakaus ja parantaa kasvunäkymiä.

On olennaisen tärkeää, että komission ja Jordanian viranomaisten välillä neuvoteltavassa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan, että myönnetyllä tuella, joka on suurempi kuin kaksi 
muuta jo aiemmin myönnettyä tukea, olisi myös tehokkaasti kannustettava maan 
yritysinvestointien ja -hankkeiden kehittämistä sekä huolehdittava tosiasiallisen varainkäytön 
säännöllisestä seurannasta.

Edellä esitetyistä syistä esittelijä pitää esitettyä makrotaloudellista rahoitusapua 
tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä.


