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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt 
stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0411),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0116/2016),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring som antogs 
tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 
12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien1,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.
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MOTIVERING

Jordanien har på senare år i hög grad påverkats av oroligheterna i regionen, framför allt i 
grannländerna Irak och Syrien. De regionala oroligheterna har slagit hårt mot landets interna 
stabilitet.

Den syriska konflikten har inte bara påverkat Jordanien genom att störa handeln med och via 
Syrien, utan också genom strömmen av omkring 1,3 miljoner syriska flyktingar (enligt de 
jordanska myndigheternas beräkningar), varav 660 330 är registrerade hos FN:s 
flyktingkommissariat – UNHCR (enligt uppgifter den 4 augusti 2019). Jordanien har tagit emot 
fler syriska flyktingar än något annat arabiskt land. Den stora flyktingströmmen från Syrien till 
Jordanien har ökat trycket på Jordaniens offentliga finanser, offentliga tjänster och 
infrastruktur. Som lätt kan förutsägas kommer detta också att bidra till den relativt höga 
demografiska tillväxttakten.

Framför allt fullföljer Jordanien sina åtaganden enligt pakten EU-Jordanien om tillgång till 
överkomlig offentlig hälso- och sjukvård och till arbetsmarknaden för syriska flyktingar så att 
de kan få ett värdigt liv, trots de utmaningar som återstår att lösa.

Stabiliteten i Jordanien är därför avgörande för att förhindra ett sammanbrott i Mellanöstern till 
följd av den dramatiska flyktingkrisen.

Det är också viktigt att understryka Jordaniens fortsatta engagemang för att bekämpa islamisk 
terrorism, som är en absolut prioritering för EU, dess medlemsstater och dess internationella 
partner, genom systematiska åtgärder och en skärpning av antiterroristlagarna.

Landet har tack vare politiska åtgärder som överlag är ändamålsenliga och internationellt stöd 
lyckats behålla en viss stabilitet och fortsätta demokratiseringsprocessen. Jordaniens ekonomi 
är dock fortfarande sårbar för externa chocker, vilket framgår av det faktum att den reala 
tillväxten sjönk till 1,9 % under 2018, den lägsta siffran sedan 1996, samtidigt som 
arbetslösheten ökade till 19 % i början av 2019 och de utländska investeringarna rasade.

Vi har också bevittnat de ansträngningar som Jordanien har gjort när det gäller skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och friheterna, i en sådan utsträckning att Jordanien nu kan anses 
vara en av de mest demokratiska staterna i Mellanöstern.

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Jordanien är en av de mest omfattande och 
strukturerade i Mellanöstern. Denna situation, som utvecklas konstant, är också resultatet av att 
de jordanska myndigheterna använder de två tidigare makroekonomiska stödprogrammen från 
Europeiska unionen på ett effektivt sätt. Dessa har inte bara bidragit till att stabilisera landets 
ekonomiska position utan har också möjliggjort sociala och mänskliga framsteg i Jordanien, 
särskilt när det gäller kvinnors rättigheter, vilket inte minst framgår av reformen av landets 
strafflag, som har givit större skydd till kvinnor som utsatts för våld.

Viktigt är också att det, tack vare de framsteg som gjorts när det gäller det ömsesidiga 
marknadsöppnandet, finns en ekonomiskt stabil utländsk partner som fungerar som en garanti 
för EU-företag. Tack vare de avtal som ingåtts under senare år kan det skapas bättre möjligheter 
till handel, företagande och investeringar i Jordanien för EU-företag.
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I detta sammanhang anser vi att Jordanien har visat sig vara ett land som förtjänar ett sådant 
ytterligare ekonomiskt stöd från EU.

Den 11 juli 2019 riktade Jordanien en officiell begäran om makroekonomiskt stöd från EU på 
500 miljoner EUR, såsom förutsetts vid EU-Jordaniens associeringsråd den 26 juni 2019. 

Mot bakgrund av denna begäran har kommissionen lagt fram ett förslag för parlamentet och 
rådet om att bevilja det makroekonomiska stödet i form av lån i tre delbetalningar.

Det föreslagna makroekonomiska stödet skulle bli det tredje av sitt slag till Jordanien. Det 
skulle följa på det första makroekonomiska stödet till ett belopp på 180 miljoner EUR i lån, 
som antogs av parlamentet och rådet i december 2013 och som slutfördes i oktober 2015, och 
det andra makroekonomiska stödet till ett belopp på 200 miljoner euro i lån, som antogs i 
december 2016 och slutfördes i juli 2019. 

Det tredje makroekonomiska stödprogrammet är en del av en större insats från EU och andra 
internationella givare, överenskommen vid konferensen ”London Initiative” i februari 2019, 
i syfte att bekräfta avsikten att stödja Jordaniens insatser för att bevara den interna stabiliteten 
och förbättra tillväxtutsikterna. 

Det är mycket viktigt att det samförståndsavtal som ska förhandlas fram mellan kommissionen 
och de jordanska myndigheterna preciserar att det beviljade stödet, som är större än de två 
tidigare beviljade stöden, också konkret bör syfta till att uppmuntra utvecklingen av 
företagsinvesteringar och projekt i landet samt att regelbundet kontrollera den faktiska 
användningen av medlen.

Av alla ovanstående skäl anser föredraganden att det makroekonomiska stöd som begärts utgör 
en lämplig insats.


