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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk 
Jordanië
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0411),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C9-0116/2016),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is 
aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan 
Georgië1,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15.
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TOELICHTING

De afgelopen jaren is Jordanië zwaar getroffen door onrust in de regio, met name in de 
buurlanden Irak en Syrië. Deze onrust in de regio heeft de interne stabiliteit van het land onder 
druk gezet.

Het Syrische conflict heeft Jordanië niet alleen getroffen doordat de handel met en via Syrië 
verstoord is, maar ook doordat het, volgens schattingen van de Jordaanse autoriteiten, een 
instroom van ongeveer 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen teweeg heeft gebracht, waarvan er 
660 330 zijn geregistreerd bij het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de Vluchtelingen (UNHCR) (gegevens op 4 augustus 2019). Jordanië heeft meer 
vluchtelingen opgenomen dan enig ander Arabisch land. Deze grote instroom van Syrische 
vluchtelingen in Jordanië heeft enerzijds de druk op de begrotingssituatie, de overheidsdiensten 
en de infrastructuur van het land verhoogd, en resulteert er anderzijds in dat Jordanië zoals 
verwacht de hoge bevolkingsgroei niet in toom kan houden.

Jordanië richt zich met name op de verplichtingen in het kader van het pact EU-Jordanië inzake 
de toegang tot betaalbare openbare gezondheidszorg en tot de arbeidsmarkt voor Syrische 
vluchtelingen, om de waardigheid van hun bestaan te waarborgen, ondanks de uitdagingen die 
nog in het verschiet liggen.

De stabiliteit van Jordanië is daarom essentieel bij het voorkomen van een implosie van de 
situatie in het Midden-Oosten, die verband houdt met de dramatische vluchtelingencrisis.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat Jordanië zich door middel van systematische 
operaties en een aanscherping van de antiterrorismewetgeving blijft inzetten voor de strijd tegen 
islamitisch terrorisme, een absolute prioriteit voor de EU, haar lidstaten en haar internationale 
partners.

Dankzij een grotendeels passende beleidsreactie en de ontvangen internationale steun heeft het 
land een zekere stabiliteit weten te handhaven en het democratiseringsproces weten voort te 
zetten. De Jordaanse economie blijft echter kwetsbaar voor schokken van buitenaf, zoals blijkt 
uit het feit dat de reële groei in 2018 tot 1,9 % is gedaald, het laagste percentage sinds 1996, 
terwijl de werkloosheid begin 2019 tot 19 % is gestegen en buitenlandse investeringen sterk 
zijn afgenomen.  

Wij hebben gezien hoe Jordanië zich inzet voor de bescherming van fundamentele rechten en 
vrijheden, in die mate dat Jordanië nu beschouwd kan worden als een van de meest 
democratische staten in het Midden-Oosten.

Jordanië behoort tot de landen in het Midden-Oosten met de meest uitgebreide en 
georganiseerde eerbiediging van de mensenrechten. Deze situatie, die zich voortdurend 
ontwikkelt, is ook te danken aan de efficiëntie waarmee de Jordaanse autoriteiten de twee 
voorgaande macrofinanciële hulpprogramma’s van de Europese Unie gebruikt hebben. Deze 
hebben niet alleen bijgedragen aan het stabiliseren van de economische positie van het land, ze 
hebben ook sociale en menselijke vooruitgang in Jordanië mogelijk gemaakt, met name wat 
betreft de rechten van de vrouw, zoals blijkt uit de hervorming van het interne wetboek van 
strafrecht dat nu grotere bescherming biedt aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.
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Ten slotte is het belangrijk dat het bestaan van een financieel stabiele buitenlandse partner, wat 
te danken is aan de vooruitgang in de wederzijdse openstelling van markten, een garantie is 
voor bedrijven uit de EU waarvoor er, dankzij de in de afgelopen jaren gesloten 
overeenkomsten, betere kansen zouden kunnen ontstaan voor handel, ondernemerschap en 
investeringen in Jordanië.

Wij zijn in dit verband van mening dat Jordanië een land is gebleken dat een dergelijke verdere 
financiële steun van de EU verdient.

Op 11 juli 2019 heeft Jordanië een officieel verzoek ingediend voor macrofinanciële bijstand 
van de EU ten belope van 500 miljoen EUR, zoals tijdens de Associatieraad EU-Jordanië op 
26 juni 2019 in het vooruitzicht was gesteld. 

In het licht van dit verzoek heeft de Commissie aan het Parlement en de Raad een voorstel 
voorgelegd om de gevraagde MFB in de vorm van leningen in drie tranches te verstrekken.  

De voorgestelde MFB zou de derde MFB zijn die wordt toegewezen aan Jordanië. Het zou 
volgen op de MFB-I, ten belope van 180 miljoen EUR aan leningen, zoals vastgesteld door het 
Parlement en de Raad in december 2013 en afgerond in oktober 2015; en op de MFB-II, ten 
belope van 200 miljoen EUR aan leningen, zoals vastgesteld in december 2016 en afgerond in 
juli 2019. 

Het derde MFB-programma maakt deel uit van een bredere inspanning van de EU en andere 
internationale donoren, waarover een overeenstemming werd bereikt tijdens de conferentie 
“London Initiative”, d.d. februari 2019, met als doel het herbevestigen van de voornemens om 
Jordanië te ondersteunen bij zijn pogingen om interne stabiliteit te handhaven en 
groeiperspectieven te verbeteren. 

Het is van essentieel belang dat in het memorandum van overeenstemming, waarover de 
Commissie en de Jordaanse autoriteiten zullen onderhandelen, wordt bepaald dat de toegekende 
steun, die groter is dan de twee reeds toegekende programma's, ook daadwerkelijk gericht moet 
zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van ondernemingsgerichte investeringen en 
projecten van het land, en dat er periodieke controles van het daadwerkelijke gebruik van de 
middelen moeten plaatsvinden.

Gezien het voorgaande is de rapporteur van mening dat de gevraagde MFB een passende 
interventie is.


