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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à concessão 
de nova assistência macrofinanceira ao Reino Hachemita da Jordânia
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2019)0411),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 212.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0116/2016),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Comum do Parlamento Europeu e do Conselho, adotada 
em simultâneo com a Decisão n.º 778/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de agosto de 2013, que concede assistência macrofinanceira adicional à Geórgia1,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9‑0000/2019),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

1 JO L 218 de 14.8.2013, p. 15.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos últimos anos, a Jordânia foi significativamente afetada pela instabilidade regional, 
nomeadamente nos países vizinhos Iraque e Síria. Esta instabilidade regional teve um forte 
impacto na estabilidade interna da Jordânia.

O conflito sírio afetou a Jordânia, não só ao perturbar o comércio com a Síria e em trânsito por 
este país, mas também ao provocar a entrada de cerca de 1,3 milhões de refugiados sírios 
(segundo as estimativas das autoridades jordanas), 660 330 dos quais registados junto do 
gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados — ACNUR (dados de 4 
de agosto de 2019), que a Jordânia acolheu em maior número do que qualquer outro país árabe. 
Este grande afluxo de refugiados sírios na Jordânia veio sobrecarregar o orçamento, os serviços 
públicos e as infraestruturas do país, para além de, como era de prever, se traduzir numa taxa 
de crescimento demográfico bastante elevada.

Em especial, a Jordânia continua a cumprir os seus compromissos no âmbito do Pacto 
EU-Jordânia sobre o acesso dos refugiados sírios a cuidados de saúde públicos a preços 
acessíveis e ao mercado de trabalho, a fim de lhes assegurar uma existência digna, não obstante 
os desafios que ainda se colocam.

A estabilidade da Jordânia é, por conseguinte, essencial para evitar a implosão da situação no 
Médio Oriente no contexto da grave crise dos refugiados.

Importa também sublinhar o empenhamento constante da Jordânia na luta contra o terrorismo 
islâmico, que representa uma prioridade absoluta para a UE, os seus Estados-Membros e os 
seus parceiros internacionais, através de operações sistemáticas e do reforço da legislação 
antiterrorista.

Uma resposta política em larga medida adequada e o apoio internacional recebido ajudaram o 
país a manter uma certa estabilidade macroeconómica e a levar por diante o processo de 
democratização. No entanto, a economia da Jordânia continua vulnerável aos choques externos, 
como o demonstra o facto de o crescimento real ter diminuído para 1,9 % em 2018, a taxa mais 
baixa desde 1996, enquanto o desemprego aumentou para 19 % no início de 2019 e o 
investimento estrangeiro caiu drasticamente.  

Igualmente, assistimos aos esforços despendidos pela Jordânia no domínio da proteção dos 
direitos e das liberdades fundamentais, graças aos quais a Jordânia pode agora ser considerada 
um dos Estados mais democráticos do Médio Oriente.

O respeito pelos direitos humanos na Jordânia é dos mais amplos e estruturados no Médio 
Oriente. Esta situação, em constante evolução, também se deve à eficácia com que as 
autoridades da Jordânia utilizaram os dois anteriores programas de assistência macrofinanceira 
prestados pela União Europeia. Estes programas não só ajudaram a estabilizar a situação 
económica na Jordânia, como também permitiram o progresso social e humano do país, 
especialmente em matéria de direitos das mulheres, como o demonstra, em última análise, a 
reforma do código penal nacional, que garantiu uma maior proteção às mulheres vítimas de 
violência.
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Por último, aspeto não menos importante, graças aos progressos na abertura recíproca dos 
mercados, a existência de um parceiro estrangeiro estável do ponto de vista financeiro é 
também, para as empresas da UE, uma garantia de que, graças aos acordos celebrados nos 
últimos anos, se poderá dispor de melhores oportunidades em termos de comércio, espírito 
empresarial e investimento na Jordânia.

Neste contexto, entendemos que a Jordânia provou ser um país que merece nova assistência 
financeira da UE.

Em 11 de julho de 2019, a Jordânia enviou à Comissão Europeia um pedido oficial de 
assistência macrofinanceira adicional da UE, no montante de 500 milhões de EUR, tal como 
previsto durante o Conselho de Associação UE-Jordânia, em 26 de junho de 2019. 

À luz deste pedido, a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma proposta no 
sentido de conceder a referida assistência macrofinanceira sob a forma de empréstimos em três 
parcelas.  

A assistência macrofinanceira (AMF) proposta será a terceira AMF concedida à Jordânia. 
Segue-se à AMF-I, no montante de 180 milhões de EUR em empréstimos, que foi adotada pelos 
colegisladores em dezembro de 2013 e concluída em outubro de 2015, e à AMF-II, no montante 
de 200 milhões de EUR em empréstimos, adotada pelos colegisladores em dezembro de 2016 
e concluída em julho de 2019. 

O terceiro programa de AMF faz parte de um esforço mais vasto da UE e de outros doadores 
internacionais, acordado na conferência «Iniciativa de Londres», em fevereiro de 2019, visando 
reconfirmar a intenção de apoiar os esforços da Jordânia para preservar a estabilidade interna e 
reforçar as perspetivas de crescimento. 

É essencial que o Memorando de Entendimento a negociar entre a Comissão e as autoridades 
da Jordânia refira que a ajuda, que é superior às duas anteriormente concedidas, para além de 
se destinar ao real incentivo do desenvolvimento de investimentos e projetos empresariais no 
país, também deve prever uma fiscalização periódica da utilização efetiva dos fundos.

Por todas estas razões, a relatora considera que a AMF solicitada constitui uma intervenção 
adequada.


