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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej 
pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0411),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-
0116/2016),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne 
s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 
o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku1,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0000/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V uplynulých rokoch bolo Jordánsko významne poznačené nepokojmi v regióne, najmä 
v susednom Iraku a Sýrii. Tieto regionálne nepokoje mali závažný dosah na vnútornú stabilitu 
krajiny.

Dosah sýrskeho konfliktu na Jordánsko sa prejavil nielen tým, že narušil obchod so Sýriou a cez 
ňu, ale aj tým, že v jeho dôsledku prišlo do krajiny približne 1,3 milióna sýrskych utečencov 
(podľa odhadov jordánskych orgánov), z ktorých 660 330 je registrovaných úradom Vysokého 
komisára OSN pre utečencov – UNHCR (údaje k 4. augustu 2019) a ktorých prijalo Jordánsko 
viac ako ktorákoľvek iná arabská krajina. Tento obrovský prílev sýrskych utečencov 
do Jordánska zvýšil tlak na fiškálnu situáciu, verejné služby a infraštruktúru Jordánska. 
Zároveň, ako sa dalo čakať, sťažuje udržanie pomerne vysokého demografického rastu.

Jordánsko sa v prvom rade snaží plniť svoje záväzky vyplývajúce z paktu EÚ – Jordánsko, 
pokiaľ ide o prístup sýrskych utečencov k finančne dostupnej verejnej zdravotnej starostlivosti 
a na trh práce, aby im zabezpečilo dôstojný život aj napriek problémom, ktoré treba ešte riešiť.

Stabilita Jordánska je preto nevyhnutná, aby sa zabránilo kolapsu situácie na Blízkom východe 
v súvislosti s dramatickou utečeneckou krízou.

Je tiež dôležité zdôrazniť pretrvávajúce odhodlanie Jordánska bojovať proti islamskému 
terorizmu, čo je absolútnou prioritou EÚ, jej členských štátov a jej medzinárodných partnerov, 
prostredníctvom systematických operácií a prísnejších zákonov na boj proti terorizmu.

Všeobecne primeraná politická reakcia a medzinárodná podpora umožnili krajine, aby si 
zachovala určitú stabilitu a pokračovala v procese demokratizácie. Hospodárstvo Jordánska je 
však naďalej citlivé na vonkajšie otrasy, čo dokazuje skutočnosť, že reálny rast v roku 2018 
klesol na 1,9 %, teda na najnižšiu mieru od roku 1996, zatiaľ čo nezamestnanosť stúpla na 
začiatku roka 2019 na 19 % a  zahraničné investície prudko poklesli.  

Okrem toho vidíme, aké veľké úsilie Jordánsko vynaložilo na ochranu základných práv 
a slobôd, takže ho dnes možno považovať za jeden z najdemokratickejších štátov na Blízkom 
východe.

Dodržiavanie ľudských práv v Jordánsku patrí medzi najrozsiahlejšie a najlepšie štruktúrované 
na celom Blízkom východe. Táto situácia, ktorá sa neustále vyvíja, je tiež výsledkom toho, 
s akou účinnosťou jordánske orgány využívali predchádzajúce dva programy makrofinančnej 
pomoci Európskej únie. Tieto programy neprispeli len k stabilizácii hospodárskej situácie 
krajiny, ale umožnili aj sociálny a ľudský pokrok v Jordánsku, najmä pokiaľ ide o práva žien, 
čo dokazuje v neposlednom rade reforma jeho trestného zákonníka, ktorý teraz poskytuje väčšiu 
ochranu žien, ktoré sú obeťami násilia.

Nemenej dôležité je, že vďaka pokroku pri vzájomnom otváraní trhu je existencia finančne 
stabilného zahraničného partnera takisto zárukou pre spoločnosti z EÚ, pre ktoré by dohody 
uzavreté v posledných rokoch mohli priniesť lepšie príležitosti v oblasti obchodu, podnikania 
a investícií v Jordánsku.
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V tejto súvislosti sa domnievame, že Jordánsko dokázalo, že je krajinou, ktorá si zaslúži takúto 
ďalšiu finančnú pomoc EÚ.

Jordánsko adresovalo 11. júla 2019 oficiálnu žiadosť o makrofinančnú pomoc EÚ vo výške 500 
miliónov EUR, ako sa očakávalo už na zasadnutí Rady pre pridruženie EÚ – Jordánsko 26. júna 
2019. 

Na základe tejto žiadosti Komisia predložila Parlamentu a Rade návrh na poskytnutie 
požadovanej makrofinančnej pomoci (MFP) vo forme úverov v troch splátkach.  

Navrhnutá makrofinančná pomoc by bola treťou pomocou tohto druhu pre Jordánsko. 
Nadviazala by na prvú makrofinančnú pomoc (MFP I) vo forme úverov vo výške 180 miliónov 
EUR, ktorú Parlament a Rada prijali v decembri 2013 a ktorá bola ukončená v októbri 2015, 
a na druhú makrofinančnú pomoc (MFP II) vo forme úverov vo výške 200 miliónov EUR, ktorá 
bola prijatá v decembri 2016 a ukončená v júli 2019. 

Tretí program MFP je súčasťou širšieho úsilia EÚ a iných medzinárodných darcov a bol 
dohodnutý na konferencii nazvanej London intiative (londýnska iniciatíva), ktorá sa konala vo 
februári 2019, s cieľom opätovne potvrdiť zámer podporiť úsilie Jordánska o zachovanie 
vnútornej stability a zlepšenie vyhliadok na rast. 

Je nevyhnutné, aby sa v memorande o porozumení, o ktorom má rokovať Komisia 
s jordánskymi orgánmi, uviedlo, že poskytnutá pomoc, ktorá je vyššia ako dve predchádzajúce 
pomoci, by sa mala účinne zameriavať aj na podporu rozvoja podnikateľských investícií 
a projektov v krajine, ako aj na pravidelné monitorovanie skutočného využívania finančných 
prostriedkov.

Na základe všetkých uvedených dôvodov sa spravodajkyňa domnieva, že požadovaná 
makrofinančná pomoc je vhodnou intervenciou.


