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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje 
makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0411),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0116/2019),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s 
Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o 
zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji1,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0000/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL L 218, 14.8.2013, str. 15.
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OBRAZLOŽITEV

Jordanija je v zadnjih letih utrpela veliko škodo zaradi nemirov v regiji, zlasti v sosednjih Iraku 
in Siriji. Ti regionalni nemiri imajo negativen vpliv na notranjo stabilnost države.

Konflikt v Siriji državi onemogoča trgovanje s Sirijo in prek nje, poleg tega pa je zaradi njega 
v Jordanijo pobegnilo približno 1,3 milijona beguncev iz Sirije (po ocenah jordanskih organov), 
od katerih jih je 660.330 registriranih pri Uradu visokega komisarja Združenih narodov za 
begunce – UNHCR (podatki z dne 4. avgusta 2019), Jordanija pa jih je prevzela več kot katera 
koli druga arabska država. Ta veliki pritok sirskih beguncev v Jordanijo povečuje pritisk na 
fiskalni položaj, javne storitve in infrastrukturo Jordanije, ter, kot je bilo mogoče pričakovati, 
vpliva na ohranjanje precej visoke stopnje demografske rasti.

Jordanija kljub izzivom, ki jih je treba še obravnavati, še naprej izpolnjuje svoje obveznosti iz 
pakta EU-Jordanija in zagotavlja sirskim beguncem dostop do cenovno dostopnega javnega 
zdravstvenega varstva in do trga dela ter s tem dostojno življenje.

Stabilnost Jordanije je zato bistvenega pomena, da se prepreči poslabšanje razmer na Bližnjem 
vzhodu, ki so povezane z dramatično begunsko krizo.

Poudariti je treba tudi stalno zavezanost Jordanije boju proti islamskemu terorizmu, ki je 
absolutna prednostna naloga EU, njenih držav članic in njenih mednarodnih partnerjev, in sicer 
s sistematičnimi dejavnostmi in zaostrovanjem protiterorističnih zakonov.

Na splošno ustrezen odziv politik in prejeta mednarodna podpora sta pripomogla, da država 
ohranja določeno stabilnost in nadaljuje proces demokratizacije. Vendar pa je gospodarstvo 
Jordanije še naprej izpostavljeno zunanjim pretresom, kot je razvidno iz dejstva, da je realna 
rast v letu 2018 padla na 1,9 %, kar je najnižja stopnja od leta 1996, stopnja brezposelnosti pa 
se je v začetku leta 2019 povečala na 19 %, medtem ko so se tuje naložbe močno zmanjšale.

Prav tako smo bili priča prizadevanjem Jordanije za varstvo temeljnih pravic in svoboščin do 
take mere, da bi se lahko država zdaj štela za eno najbolj demokratičnih držav na Bližnjem 
vzhodu.

Spoštovanje človekovih pravic v Jordaniji je med najbolj obsežnimi in strukturiranimi na 
Bližnjem vzhodu. Te razmere, ki se nenehno spreminjajo, so tudi posledica tega, da so jordanski 
organi učinkovito uporabili predhodna programa makrofinančne pomoči, ki ju je zagotovila 
Evropska unija. To ni pomagalo le pri stabilizaciji gospodarskega položaja države, temveč je 
omogočilo tudi družbeni in človeški napredek v Jordaniji, zlasti na področju pravic žensk, kar 
je nenazadnje razvidno tudi iz reforme internega kazenskega zakonika, ki ženskam, žrtvam 
nasilja, priznava večjo zaščito.

Še pomembneje je, da je zaradi napredka na področju vzajemnega odpiranja trgov obstoj 
finančno stabilnega tujega partnerja tudi jamstvo za podjetja EU, ki bi lahko zaradi sporazumov, 
sklenjenih v zadnjih letih, imela boljše možnosti za trgovino, podjetništvo in naložbe v 
Jordaniji.
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V zvezi s tem menimo, da se je Jordanija izkazala za državo, ki je vredna tovrstne dodatne 
finančne pomoči EU.

Jordanija je 11. julija 2019 naslovila uradno prošnjo za makrofinančno pomoč EU v višini 
500 milijonov EUR, kot je bilo predvideno na seji Pridružitvenega sveta EU-Jordanija 
26. junija 2019.

Komisija je na podlagi te zahteve Parlamentu in Svetu posredovala predlog, da se zagotovi 
zahtevana makrofinančna pomoč v obliki posojil v treh obrokih.

Predlagana makrofinančna pomoč bi bila tretja makrofinančna pomoč, dodeljena Jordaniji. 
Sledila bi makrofinančni pomoči – I v znesku 180 milijonov EUR v posojilih, ki sta jo 
Parlament in Svet sprejela decembra 2013, zaključila pa se je oktobra 2015 ter makrofinančni 
pomoči – II v znesku 200 milijonov EUR v posojilih, ki je bila sprejeta decembra 2016, 
zaključila pa se je julija 2019.

Tretji program makrofinančne pomoči je del širšega prizadevanja EU in drugih mednarodnih 
donatorjev, o katerem so se dogovorili na konferenci „Londonska pobuda“ februarja 2019, ki 
je ponovno potrdila namere za podporo prizadevanjem Jordanije za ohranitev notranje 
stabilnosti in povečanje možnosti za rast.

Bistveno je, da se v memorandumu o soglasju, o katerem se bodo pogajali Komisija in jordanski 
organi, navede, da bi morala biti dodeljena pomoč, ki je višja od prejšnjih dveh dodeljenih, 
učinkovito usmerjena tudi v spodbujanje razvoja podjetniških naložb in projektov v državi kot 
tudi v redno spremljanje dejanske uporabe sredstev.

Zaradi vsega navedenega poročevalka meni, da je zaprošena makrofinančna pomoč ustrezen 
ukrep.


