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bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2019)0411 – C9-0000/2019 
– 2019/0192(COD))

Kære formand

Udvalget om International Handel er ved at udarbejde en betænkning om et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske 
Kongerige Jordan 2019/0192 (COD) til et beløb på 500 mio. EUR.

Budgetudvalgets koordinatorer har besluttet at afgive en udtalelse i form af en skrivelse: 

A. der henviser til, at den jordanske økonomi og det jordanske samfund er under pres som følge 
af de regionale uroligheder, navnlig i Irak og Syrien, tilstrømningen af syriske flygtninge, men 
også de bredere økonomiske og finansielle konsekvenser af den syriske krise og den regionale 
ustabilitet; der henviser til, at den gæstfrihed, som Jordan har udvist over for omkring 1,3 
millioner syriske flygtninge, bør hyldes; 

B. der henviser til, at Unionen siden den syriske krises begyndelse i 2011 har stillet mere end 
2,1 mia. EUR til rådighed for Jordan under forskellige instrumenter (herunder 380 mio. EUR 
under programmer for makrofinansiel bistand i 2013 og 2016), heraf næsten 1,3 mia. EUR for 
at hjælpe landet med at håndtere konsekvenserne af den syriske krise; der henviser til, at der 
for 2019 er blevet afsat 125 mio. EUR til foranstaltninger i selve Jordan, hovedsagelig via det 
europæiske naboskabsinstrument (99 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger), men også 
humanitær bistand (20 mio. EUR) og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (6 mio. 
EUR); der henviser til, at Madadtrustfonden, som er oprettet som reaktion på den syriske krise, 
og som hovedsagelig finansieres via det europæiske naboskabsinstrument, også i udstrakt grad 
er blevet anvendt i Jordan; 
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C. der henviser til, at EU's støtte, herunder de makrofinansielle bistandspakker for 2013 og 
2016 på henholdsvis 180 mio. EUR og 200 mio. EUR i lån, er en del af en bredere indsats fra 
EU's og andre internationale donorers side, som blev vedtaget på konferencen om støtte til 
Syrien og regionen, der blev afholdt i London den 4. februar 2016; der henviser til, at det 
internationale samfunds tilsagn til Jordans makroøkonomiske stabilitet og vækstudsigter siden 
da kontinuerligt er blevet bekræftet, bl.a. i forbindelse med konferencerne i Bruxelles i 2017 og 
2018 om støtte til Syriens fremtid, konferencen i London i februar 2019 og Bruxelles-III-
konferencen i marts 2019;

D. der henviser til, at Jordan altid har spillet en afgørende rolle med hensyn til at huse 
palæstinensiske flygtninge med støtte fra De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for 
Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA), som er aktiv i dette land; der henviser til, at EU 
hvert år bidrager til finansieringen af dette FN-agentur; 

E. der henviser til, at den foreslåede makrofinansielle bistand beløber sig til 500 mio. EUR og 
vil blive ydet i form af lån i tre rater; der henviser til – ud fra den antagelse, at de første to 
udbetalinger vil blive foretaget i 2020 for et samlet beløb på 300 mio. EUR og den tredje i 2021 
for et beløb på 200 mio. EUR – at de tilsvarende tilførselsbeløb blive opført på Unionens budget 
med to års forsinkelse, nemlig 27 mio. EUR i 2022 og 18 mio. EUR i 2023; 

Budgetudvalget er meget interesseret i at foretage en grundig vurdering af behovene, hvorfor 
det: 

1. mener, at den nuværende tredje makrofinansielle bistandspakke hurtigt bør vedtages som en 
del af de forpligtelser, Unionen har indgået med henblik på at styrke modstandsdygtigheden i 
Jordan og værtssamfundene; 

2. insisterer på, at Unionen parallelt hermed bør sikre, at Jordan leverer resultater, der 
respekterer effektive demokratiske mekanismer og retsstatsprincippet og sikrer respekt for 
menneskerettighederne; Unionens makroøkonomiske bistand bør også styrke effektiviteten, 
gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Jordan og 
fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse 
og finanspolitisk konsolidering, navnlig ved at håndtere statsejede elektricitets- og vandværkers 
strukturelle tab; Budgetudvalget noterer sig også det jordanske samfunds skrøbelighed, navnlig 
når det gælder arbejdsløsheden (19 % i første kvartal 1 2019), navnlig blandt unge (38,5 %);

3. anmoder Kommissionen om at aflægge udførlig rapport til Parlamentet om udviklingen i 
låneudbetalingerne og de tilsvarende behov for tilførsel af midler til EU's garantifond for 
Aktioner i forhold til tredjelande; 

4. minder om, at makrofinansiel bistand i form af lån blot er et af de redskaber, der er til 
rådighed til støtte for Jordan, og at man også kunne have overvejet muligheden for at yde tilskud 
inden for rammerne af den makrofinansielle bistand; 

5. opfordrer Kommissionen til fortsat at øge EU's støtte til Jordan for at tackle de udfordringer, 
som Jordan står over for, og er rede til at overveje ethvert passende budgetforslag under de 
relevante instrumenter til dette formål;

6. Budgetudvalget er til fulde klar over manglen på disponible midler under udgiftsområde 4 
(Et globalt Europa) og insisterer på, at den næste flerårige finansielle ramme skal give mulighed 
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for en vedvarende, solid, men også fleksibel reaktion fra EU's side på partnernes behov, navnlig 
i et miljø i hastig forandring. 

Med venlig hilsen

Johan Van Overtveldt 


