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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0411),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0116/2016),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatára1, amelyet az Európai 
Parlament és a Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról 
szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával egy időben fogadtak el,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (A9-0000/2019) jelentésére,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

1 HL L 218., 2013.8.14., 15. o.
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INDOKOLÁS

Az elmúlt években Jordániát jelentős mértékben érintették a régióban – mindenekelőtt a 
szomszédos Irakban és Szíriában – tapasztalható zavargások. E regionális nyugtalanság 
komolyan megingatta az ország belső egyensúlyát.

A szíriai konfliktus nemcsak azzal gyakorolt hatást Jordániára, hogy megzavarta a Szíriával 
való vagy Szírián keresztül folytatott kereskedelmet, hanem azzal is, hogy (a jordán hatóságok 
becslései szerint) Jordániába közel 1,3 millió szíriai polgár menekült, akik közül az Egyesült 
Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNCHR) hivatalánál 660 330 főt regisztráltak (2019. 
augusztus 4-i adatok), és akik közül Jordánia minden más arab országnál többet befogadott. A 
szíriai menekültek ilyen nagyarányú beáramlása megnövelte a Jordánia költségvetési 
helyzetére, közszolgáltatásaira és infrastruktúrájára nehezedő nyomást, és előreláthatóan a 
meglehetősen magas népességnövekedési arány megmaradását is előidézi.

Jordánia különösen törekszik eleget tenni az EU–Jordánia megállapodás keretében vállalt azon 
kötelezettségének, hogy gondoskodjék a szíriai menekültek számára a megfizethető 
közegészségügyi ellátáshoz és munkaerőpiachoz való hozzáférésről, e menekültek méltóságos 
létkörülményeinek – a még megoldásra váró kihívások ellenére történő – biztosításáért.

Jordánia stabilitása ezért elengedhetetlen a drámai menekültválsághoz kapcsolódó közel-keleti 
helyzet súlyosbodásának megelőzéséhez.

Fontos hangsúlyozni Jordánia (rendszerszintű műveletek formájában és terrorellenes 
jogszabályok szigorításában megnyilvánuló) kitartó elkötelezettségét az iszlám terrorizmus 
elleni küzdelem terén is, ami az EU és tagállamai, illetve nemzetközi partnerei számára abszolút 
prioritást jelent.

A széles körben megfelelő szakpolitikai válasznak és a nagyszabású nemzetközi támogatásnak 
köszönhetően az országnak sikerült megőriznie makrogazdasági stabilitását és folytatnia a 
demokratizálódási folyamatot. Jordánia gazdasága azonban továbbra is érzékeny a külső 
sokkhatásokra, ahogyan ezt az is tükrözi, hogy 2018-ban a reálnövekedés 1,9%-ra esett vissza 
(ami 1996 óta a legalacsonyabb arány), míg 2019 első felében a munkanélküliség 19%-ra nőtt 
mivel a külföldi befektetések aránya erősen megcsappant.  

Tanúi lehettünk azoknak az erőfeszítéseknek is, amelyeket Jordánia az alapvető jogok és 
szabadságok védelmében tesz, olyan mértékben, hogy Jordánia immár a Közel-Kelet egyik 
legdemokratikusabb állama.

Közel-Keleten Jordánia az egyik olyan ország, amelyben az emberi jogokat a legkiterjedtebb 
és legstrukturáltabb módon tiszteletben tartják.  Ez az állandóan fejlődő helyzet annak a 
hatékonyságnak is köszönhető, amellyel a jordán hatóságok az Európai Unió által nyújtott 
korábbi két makroszintű pénzügyi támogatási programot kiaknázták.  Ezek nemcsak az ország 
gazdasági helyzetének stabilizálásához járultak hozzá, de a jordániai szociális és emberi 
fejlődést – különösen a nők jogai tekintetében – is lehetővé tették, amit végül, de nem 
utolsósorban a belső büntető törvénykönyv reformja is bizonyított – ennek nyomán az 
erőszaknak áldozatul esett nők több védelmet kapnak. 
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Végezetül egy hasonlóan fontos pont, hogy a piacok kölcsönös megnyitásának köszönhetően 
egy pénzügyileg stabil külföldi partner egyben garanciát jelent is az európai uniós vállalatok 
számára, amelyek az elmúlt években megkötött megállapodásoknak tulajdoníthatóan jobb 
kereskedelmi, vállalkozási és befektetési lehetőségeket találnak majd Jordániában.

Ilyen körülmények közepette úgy véljük, hogy Jordánia bebizonyította, hogy méltó az EU-tól 
kapott további pénzügyi támogatásra.

Jordánia az EU–Jordánia Társulási Tanács 2019. június 26-i ülésén előirányzottaknak 
megfelelően 2019. július 11-én hivatalos kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, hogy 
az EU-tól 500 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatásban (MFA) részesüljön. 

E kérelemre való tekintettel a Bizottság javaslatot nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kért makroszintű pénzügyi támogatás három részletben történő folyósításáról.  

A javasolt makroszintű pénzügyi támogatás a harmadik, Jordániának nyújtott ilyen támogatás 
lenne. A 180 millió EUR összegű kölcsönből álló MFA–I-et követné, amelyet a társjogalkotók 
2013 decemberében fogadtak el és amely 2015 októberében zárult le, illetve a 200 millió EUR 
összegű MFA–II-t, amelyet 2016 decemberében fogadtak el és amely 2019 júliusában zárult le. 

A harmadik makroszintű pénzügyi támogatási program az EU és a nemzetközi adományozók 
szélesebb körű erőfeszítéseinek részét képezi, efelől pedig a 2019. februári „London Initiative” 
konferencián állapodtak meg, hogy megerősítsék a támogatási szándékot Jordániának a belső 
stabilitás megőrzése és a növekedési kilátások javítása érdekében tett erőfeszítései iránt. 

Lényeges, hogy a Bizottság és a jordán hatóságok között még tárgyalások útján kidolgozandó 
egyetértési megállapodás kimondja azt, hogy a két korábbinál nagyobb összegű támogatást 
érdemben ugyancsak a vállalkozói befektetések és projektek ösztönzésére használják, és 
rendelkezzen arról is, hogy az alapok tényleges felhasználását rendszeres időközökben 
ellenőrizzék.

A fentiekben felsorolt okok miatt az előadó azon a véleményen van, hogy a kért makroszintű 
pénzügyi támogatás megfelelő beavatkozást jelent.


