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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi aktar 
assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2019)0411),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0116/2016),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
adottata flimkien mad-Deċiżjoni Nru 778/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li tipprovdi assistenza makro-finanzjarja ulterjuri lill-
Georgia1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2019),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 ĠU L 218, 14.8.2013, p. 15.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'dawn l-aħħar snin, il-Ġordan ġie affettwat b'mod sinifikanti minn inkwiet reġjonali, b'mod 
partikolari fil-pajjiżi ġirien tal-Iraq u s-Sirja. Dan l-inkwiet reġjonali ħalla impatt qawwi fuq l-
istabbiltà interna tal-pajjiż.

Il-kunflitt tas-Sirja kellu impatt fuq il-Ġordan, mhux biss billi fixkel il-kummerċ mas-Sirja u l-
kummerċ permezz tagħha iżda wkoll billi kkawża influss ta' madwar 1,3 miljun rifuġjat Sirjan 
(skont stimi tal-awtoritajiet tal-Ġordan), li minnhom 660 330 huma rreġistrati mal-uffiċċju tal-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati – UNHCR (data tal-
4 ta' Awwissu 2019), u li minnhom il-Ġordan ħa aktar minn kull pajjiż Għarbi ieħor. Dan l-
influss kbir ta' refuġjati Sirjani fil-Ġordan żied il-pressjoni fuq il-pożizzjoni fiskali, is-servizzi 
pubbliċi u l-infrastruttura tal-Ġordan, u kif kien mistenni ħalla l-impatt tiegħu fuq ir-rata pjuttost 
għolja tat-tkabbir demografiku.

B'mod partikolari, il-Ġordan qed isegwi l-impenji tiegħu skont il-Patt bejn l-UE u l-Ġordan 
dwar l-aċċess affordabbli għall-kura tas-saħħa pubblika u dwar is-suq tax-xogħol għar-refuġjati 
Sirjani sabiex tiġi żgurata l-eżistenza dinjituża tagħhom, minkejja l-isfidi li għad iridu jiġu 
indirizzati.

Għaldaqstant, l-istabbiltà tal-Ġordan hija essenzjali biex tiġi evitata l-implożjoni tas-
sitwazzjoni tal-Lvant Nofsani b'rabta mal-kriżi drammatika tar-rifuġjati.

Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat l-impenn kontinwu tal-Ġordan fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu Iżlamiku, li hija prijorità assoluta għall-UE, għall-Istati Membri tagħha, u għall-
imsieħba internazzjonali tagħha, permezz ta' operazzjonijiet sistematiċi u l-issikkar tal-liġijiet 
kontra t-terroriżmu.

Ir-rispons ta' politika ġeneralment xieraq u l-appoġġ internazzjonali li rċieva, għenu lill-pajjiż 
biex jippreserva ċerta stabbiltà u biex ikompli l-proċess ta' demokratizzazzjoni. Madankollu, l-
ekonomija tal-Ġordan għadha vulnerabbli għal xokkijiet esterni kif jidher mill-fatt li t-tkabbir 
reali niżel għal 1,9 % fl-2018, l-aktar rata baxxa tiegħu mill-1996, il-qgħad żdied għal 19 % fil-
bidu tal-2019, filwaqt li l-investiment barrani naqas.  

Rajna wkoll l-isforzi tal-Ġordan mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, tant li l-Ġordan issa jista' jitqies bħala wieħed mill-aktar stati demokratiċi fil-
Lvant Nofsani.

Fil-Ġordan, id-drittijiet tal-bniedem huma rrispettati bl-aktar mod estensiv u strutturat fil-Lvant 
Nofsani. Din is-sitwazzjoni, li qed tevolvi kontinwament, hija dovuta wkoll għall-effiċjenza tal-
awtoritajiet tal-Ġordan fl-użu taż-żewġ programmi preċedenti ta' għajnuna makrofinanzjarja 
pprovduti mill-Unjoni Ewropea. Dawn mhux biss għenu biex jistabbilizzaw il-pożizzjoni 
ekonomika tal-pajjiż, iżda kellhom sehem ukoll fil-progress soċjali u uman fil-Ġordan, b'mod 
partikolari fejn jidħlu d-drittijiet tan-nisa, kif intwera mir-riforma tal-kodiċi penali interna li 
rrikonoxxiet protezzjoni akbar għan-nisa vittmi ta' vjolenza.

Fl-aħħar nett, iżda xorta importanti, bis-saħħa tal-progress fil-ftuħ reċiproku tas-suq, l-eżistenza 
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ta' sieħeb barrani finanzjarjament stabbli hija wkoll garanzija għall-kumpaniji tal-UE li 
għalihom, bis-saħħa tal-ftehimiet konklużi f'dawn l-aħħar snin, jista' jkun hemm opportunitajiet 
aħjar għall-kummerċ, għall-intraprenditorija u għall-investiment fil-Ġordan.

F'dan il-kuntest, nemmnu li l-Ġordan wera li huwa pajjiż li ħaqqu aktar assistenza finanzjarja 
bħal din mill-UE.

Fil-11 ta' Lulju 2019, il-Ġordan ippreżenta talba uffiċjali għal assistenza makrofinanzjarja ta' 
EUR 500 miljun mill-UE, kif antiċipat waqt il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan li sar fis-
26 ta' Ġunju 2019. 

Fid-dawl ta' din it-talba, il-Kummissjoni ressqet proposta lill-Parlament u lill-Kunsill biex 
tipprovdi l-assistenza makrofinanzjarja (macro-financial assistance – MFA) mitluba f'forma ta' 
self fi tliet pagamenti.  

Jekk tingħata, l-MFA proposta tkun it-tielet MFA allokata lill-Ġordan. Tkun qed issir wara l-
ewwel MFA ta' EUR 180 miljun f'self, li ġie adottat mill-Parlament u mill-Kunsill 
f'Diċembru 2013 u tlesta f'Ottubru 2015; u t-tieni MFA ta' EUR 200 miljun f'self, li ġie adottat 
f'Diċembru 2016, u tlesta f'Lulju 2019. 

It-tielet programm tal-MFA huwa parti mill-isforz usa' tal-UE u ta' donaturi oħra 
internazzjonali, miftiehem waqt il-konferenza “London Initiative”, li saret fi Frar 2019, biex 
jerġa' jikkonferma l-intenzjonijiet ta' appoġġ għall-isforzi tal-Ġordan biex jippreserva l-
istabbiltà interna u jtejjeb il-prospetti tat-tkabbir. 

Huwa essenzjali li l-Memorandum ta' Qbil li għandu jiġi nnegozjat bejn il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet tal-Ġordan, jiddikjara li l-għajnuna mogħtija, li hija akbar mit-tnejn ta' qabilha li 
diġà ngħataw, għandha wkoll tkun effettivament immirata biex tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
investimenti u proġetti intraprenditorjali fil-pajjiż, kif ukoll biex tipprovdi għall-monitoraġġ 
perjodiku tal-użu attwali tal-fondi.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha msemmija hawn fuq, ir-Rapporteur hija tal-fehma li l-MFA 
mitluba tirrappreżenta intervent xieraq.


