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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 pisem Odbora za proračun in Odbora za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0045/2019), 

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

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 izrazito 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 velik 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 cenovno dostopno javno zdravstveno 
varstvo in dostop 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 ena 
absolutnih prednostnih nalog EU, njenih držav članic in njenih mednarodnih partnerjev, in sicer 
s sistematičnimi operacijami 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 ne nazadnje 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, končala pa se je oktobra 2015, in makrofinančni 
pomoči – II v znesku 200 milijonov EUR v posojilih, ki je bila sprejeta decembra 2016, končala 
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, na 
kateri je bila ponovno potrjena namera 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 
jordanske oblasti, 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, pa tudi v redno spremljanje dejanske uporabe sredstev.

Zaradi vsega navedenega poročevalka meni, da je zaprošena makrofinančna pomoč ustrezen 
ukrep.
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3.12.2019

MANJŠINJSKO STALIŠČE

v skladu s členom 55(4) Poslovnika
Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz 

Skupine Renew Europe, S&D, Verts/ALE in GUE/NGL kot proevropske politične skupine, 
prepričane v koristnost in pomen evropske sosedske politike, v celoti podpirajo pristop 
Evropske komisije k zagotavljanju finančne podpore Jordaniji, na gospodarstvo katere v 
veliki meri vplivajo regionalni nemiri, zlasti v Iraku in Siriji. V tem smislu bodo naše 
politične skupine podprle zakonodajno poročilo Luise Regimenti, s katerim se tej državi 
odobri dodelitev tretje makrofinančne pomoči v višini 500 milijonov EUR, da bi ji pomagali 
obnoviti svoje gospodarstvo in opraviti reforme. Kljub temu želijo naše skupine izjaviti, da 
zaradi naše podpore temu poročilu, katerega poročevalka pripada skupini ID, ne moremo biti 
na noben način povezani s to politično skupino ali stališčem evroskeptikov, ki ga zastopa in ki 
mu odločno nasprotujemo.
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PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Bernd Lange
predsednik
Odbor za mednarodno trgovino
BRUSELJ

Zadeva: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje 
makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za mednarodno trgovino pripravlja poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 
(2019/0192 (COD) v višini 500 milijonov EUR.

Koordinatorji Odbora za proračun so se odločili, da bodo predložili mnenje v obliki pisma: 

A. ker jordansko gospodarstvo in družbo pestijo regionalni nemiri, zlasti v Iraku in Siriji, pritok 
beguncev iz Sirije, pa tudi širše gospodarske in finančne posledice sirske krize in nestabilnosti 
v regiji; ker bi bilo treba pozdraviti gostoljubje, ki ga Jordanija izkazuje približno 1,3 milijona 
sirskim beguncem; 

B. ker je Unija od začetka krize v Siriji leta 2011 Jordaniji namenila več kot 2,1 milijarde EUR 
v okviru različnih instrumentov (vključno s 380 milijoni EUR v okviru programov 
makrofinančne pomoči za leti 2013 in 2016), od česar je skoraj 1,3 milijarde EUR namenjenih 
pomoči državi pri obvladovanju posledic sirske krize; ker so bile za leto 2019 prevzete 
obveznosti v višini 125 milijonov EUR za ukrepe v Jordaniji, predvsem prek evropskega 
instrumenta sosedstva (99 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti), pa tudi 
humanitarne pomoči (20 milijonov EUR) in instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (6 
milijonov EUR);  ker se v Jordaniji v veliki meri uporablja tudi skrbniški sklad „Madad“, ki je 
bil vzpostavljen v odziv na krizo v Siriji in se večinoma financira iz evropskega instrumenta 
sosedstva; 

C. ker je podpora EU, vključno s svežnji makrofinančne pomoči za leti 2013 in 2016 v višini 
180 milijonov EUR oziroma 200 milijonov EUR, del širšega prizadevanja EU in drugih 
mednarodnih donatorjev, o katerem so se dogovorili na konferenci o podpori Siriji in regiji 4. 
februarja 2016 v Londonu; ker mednarodna skupnost donatorjev od takrat stalno potrjuje, da 
podpira makroekonomsko stabilnost in možnosti za rast Jordanije, tako tudi na bruseljskih 
konferencah  leta 2017 in leta 2018 o „Podpori prihodnosti Sirije“, na konferenci „Londonska 
pobuda“ februarja 2019, in na tretji  bruseljski konferenci, ki je potekala marca 2019;

D. ker je imela Jordanija vedno ključno vlogo pri sprejemanju palestinskih beguncev ob podpori 
Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem 
vzhodu (UNRWA), ki je dejavna v tej državi; ker EU vsako leto prispeva k financiranju te 
agencije OZN; 

E. ker predlagana makrofinančna pomoč znaša 500 milijonov in bi se zagotovila v obliki posojil 
v treh obrokih; ker bodo ob predpostavki, da bosta prva obroka posojila izplačana leta 2020 v 
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skupnem znesku 300 milijonov EUR, tretji obrok pa leta 2021 v znesku 200 milijonov EUR, 
ustrezni zneski  rezervacij vključeni v proračun Unije z dvema letoma zaostanka, torej 
27 milijonov EUR za leto 2022 in 18 milijonov EUR za leto 2023; 

Odbor za proračun, ki ga zelo zanima stroga ocena potreb, zato: 

1. meni, da bi bilo treba sedanji sveženj makrofinančne pomoči III hitro sprejeti kot del zavez, 
ki jih je sprejela Unija, da bi povečali odpornost Jordanije in gostiteljskih skupnosti; 

2. vztraja, da bi morala Unija sočasno poskrbeti, da Jordanija spoštuje učinkovite demokratične 
mehanizme in vladavino prava ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic; makrofinančna 
pomoč Unije bi morala tudi povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za 
upravljanje javnih financ v Jordaniji ter spodbuditi strukturne reforme, katerih cilj je podpiranje 
trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija, zlasti 
z odpravljanjem strukturnih izgub, ki jih imajo javni dobavitelji električne energije in vode; 
Odbor za proračun je prav tako seznanjen z nestabilnostjo jordanske družbe, in sicer ko gre za 
brezposelnost (19 % v prvem četrtletju leta 2019), zlasti med mladimi (38,5 %);

3. poziva Komisijo, naj izčrpno poroča Parlamentu o poteku izplačil posojil in ustreznih 
potrebah po oblikovanju rezervacij Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe; 

4. opozarja, da so posojila v okviru makrofinančne pomoči le eno od orodij, ki so na voljo za 
podporo Jordaniji, in da bi se lahko upoštevala tudi možnost izplačila nepovratnih sredstev v 
okviru makrofinančne pomoči; 

5. da bi bili kos izzivom, s katerimi se sooča Jordanija, poziva Komisijo, naj še naprej povečuje 
podporo Unije tej državi in je pripravljen razmisliti o primernem proračunskem predlogu v 
okviru ustreznih instrumentov;

6. Odbor za proračun se v celoti zaveda pomanjkanja razpoložljivih sredstev v razdelku 4 
(Evropa v svetu) in vztraja, da mora naslednji večletni finančni okvir zlasti v okolju, ki se 
hitro spreminja, omogočati trajen, močan, pa tudi prilagodljiv odziv EU na potrebe njenih 
partnerjev.

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt
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PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

Ref: D(2019) 44467

Bernd Lange
Predsednik
Odbor za mednarodno trgovino

Zadeva: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje 
makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za mednarodno trgovino pripravlja poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 
(2019/0192 (COD) – COM(2019)0411) v višini 500 milijonov EUR.

Koordinatorji odbora za zunanje zadeve so me prosili, da v tem pismu predstavim glavne 
ugotovitve in opombe mojega odbora o predlogu Komisije in osnutku sklepa Sveta. 

Odbor za zunanje zadeve v celoti podpira predlog Komisije, v kolikor bo: 

(i) poudaril pozitivne rezultate makrofinančne pomoči, ki jo je EU doslej zagotovila Jordaniji, 

(ii) prepoznal, kako pomembno je še naprej zagotavljati spodbude za okrepitev reformnih 
prizadevanj Jordanije, ter 

(iii) makrofinančno pomoč za Jordanijo pogojil z učinkovitimi demokratičnimi mehanizmi in 
spoštovanjem človekovih pravic. 

Trajajoči konflikt v Siriji, nestabilnost Iraka in grožnja, ki jo ISIS pomeni na jordansko-iraški 
meji, pa tudi trajajoča negotova politična in gospodarska stabilnost Libanona so znatno 
zmanjšali možnosti Jordanije za izvoz v to regijo in so negativno vplivali na gospodarske 
razmere v tej državi, zlasti v smislu brezposelnosti mladih ter obetov za družbeno-gospodarsko 
in politično stabilnost. Poleg tega Jordanija nudi zatočišče za 1,3 milijona sirskih beguncev, pa 
tudi za begunske skupnosti iz Iraka.

V zvezi s tem je treba poudariti, da Jordanija nadaljuje s procesom demokratičnih in 
gospodarskih reform. Veliko je že bilo narejenega, veliko pa je mogoče še narediti, Evropska 
unija pa bi morala prek makrofinančne pomoči še naprej podpirati pogoje za družbeno-
gospodarsko stabilnost, ki bodo Jordaniji nato omogočili, da še naprej vlaga v svoj proces 
reform.

Jordanija ostaja pomembna regionalna partnerica EU, in sicer ob upoštevanju: 

(i) zavezanosti Jordanije napredku v bližnjevzhodnem mirovnem procesu in njene odločne 
zavezanosti rešitvi z dvema državama, 

(ii) vloge Jordanije kot skrbnice svetih krajev v Jeruzalemu ter kot pomembne promotorke 
medverskega dialoga in verske strpnosti,

(iii) prizadevanj Jordanije za tesen dialog in sodelovanje z EU v procesu političnih in 
gospodarskih reform in pri regionalnih izzivih,
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(iv) prizadevanj Jordanije za trdnejšo in učinkovitejšo Unijo za Sredozemlje.  

Ob upoštevanju navedenega Odbor za zunanje zadeve meni, da:

a) je pomembno opozoriti na vlogo Jordanije kot enega stebrov bližnjevzhodnega mirovnega 
procesa in na možnost napredka pri rešitvi z dvema državama. Zato je pomembno podpirati 
Jordanijo pri njenih prizadevanjih za ohranjanje družbeno-gospodarske stabilnosti – in s tem 
politične stabilnosti – ter pogojev za proces reform. Politično in družbeno stabilna Jordanija bo 
lahko še naprej imela pomembno vlogo zagovornice miru v regiji in pogajanj za rešitev z dvema 
državama. Kot je nedavno izjavil tudi kralj Abdulah II, bo zaposlovanje mladih ključno za 
stabilnost države in regije, 

b) je pomembno poudariti, da se je Jordanija odločila sprejeti ustrezne prve ukrepe za družbeno-
gospodarsko vključevanje svoje velike skupnosti sirskih beguncev. V okviru, ko se sirski 
begunci morda še dalj časa ne bodo mogli prostovoljno vrniti v Sirijo, je to pomembna pobuda 
za vzpostavitev pogojev za dolgoročnejšo vključitev, ekonomsko neodvisnost in prispevek h 
gospodarski rasti Jordanije. Jordanija se je zavezala tudi zagotovitvi dostopa do izobraževanja 
za vse otroke na svojem ozemlju in mora imeti možnost ohranjati dostop do finančnih virov, da 
bi izpolnila ta cilj,

c) bi morala EU v okviru prizadevanj za dolgoročnejšo gospodarsko stabilnost v Jordaniji 
podpirati to državo pri zagotavljanju stabilnega dostopa do virov energije, s posebnim 
poudarkom na naložbah v obnovljive vire energije in virih zemeljskega plina, ki so na voljo v 
regiji, ter možnosti dolgoročnejše stabilne dobave zemeljskega plina iz Egipta in Izraela. 
Vključiti bi bilo mogoče partnerske prednostne naloge za sodelovanje med EU in Jordanijo do 
konca leta 2020 in kasneje, da bi se pomen pomoči EU Jordaniji odražal tudi v sektorju energije. 

Prepričan sem, da bo Odbor za mednarodno trgovino pri sprejemanju svojega stališča ustrezno 
upošteval te ugotovitve.

S spoštovanjem,

David McAllister
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