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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku 
makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0411),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0116/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pieņemta kopā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar 
ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai1,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Jordāniju pēdējo gadu laikā ir ievērojami ietekmējuši reģionālie nemieri, jo īpaši kaimiņvalstīs 
Irākā un Sīrijā. Šie reģionālie nemieri ir ļoti negatīvi ietekmējuši valsts iekšējo stabilitāti.

Sīrijas konflikts ir ietekmējis Jordāniju, izraisot ne tikai traucējumus tirdzniecībā ar Sīriju un 
caur to, bet arī aptuveni 1,3 miljonu Sīrijas bēgļu pieplūdumu (saskaņā ar Jordānijas iestāžu 
aplēsēm), no kuriem 660 330 tikuši reģistrēti Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra 
bēgļu jautājumos birojā (UNHCR) (2019. gada 4. augusta dati) un no kuriem Jordānija ir 
pārņēmusi vairāk nekā jebkura cita arābu valsts. Šis lielais Sīrijas bēgļu pieplūdums Jordānijā 
ir palielinājis spiedienu uz Jordānijas fiskālo stāvokli, sabiedriskajiem pakalpojumiem un 
infrastruktūru, un ir paredzams, ka tas ietekmēs diezgan augsto demogrāfiskās izaugsmes 
rādītāju.

Jordānija jo īpaši ievēro savas saistības, kas izriet no ES un Jordānijas nolīguma par Sīrijas 
bēgļu piekļuvi cenas ziņā pieejamai sabiedrības veselības aprūpei un darba tirgum, lai 
nodrošinātu viņiem cilvēka cienīgu dzīvi, neraugoties uz problēmām, kas vēl jārisina.

Tādēļ Jordānijas stabilitāte ir būtiska, lai novērstu krasu situācijas pasliktināšanos Tuvajos 
Austrumos saistībā ar dramatisko bēgļu krīzi.

Svarīgi ir arī uzsvērt pastāvīgo Jordānijas apņemšanos cīnīties pret islāma terorismu, kas ir 
absolūta prioritāte ES, tās dalībvalstīm un starptautiskajiem partneriem, šajā nolūkā īstenojot 
sistemātiskas operācijas un padarot stingrākus pretterorisma tiesību aktus.

Kopumā adekvātā politiskā reakcija un starptautiskais atbalsts ir palīdzējis valstij saglabāt 
zināmu stabilitāti un turpināt demokratizācijas procesu. Tomēr Jordānijas ekonomika joprojām 
ir neaizsargāta pret ārējiem satricinājumiem, par ko liecina fakts, ka reālā izaugsme 2018. gadā 
samazinājās līdz 1,9 %, kas ir zemākais rādītājs kopš 1996. gada, savukārt bezdarba līmenis 
2019. gada sākumā pieauga līdz 19 %, bet ārvalstu ieguldījumi strauji samazinājās.

Esam bijuši liecinieki arī Jordānijas ieguldījumam pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
jomā — tādā mērā, ka Jordāniju tagad var uzskatīt par vienu no demokrātiskākajām valstīm 
Tuvajos Austrumos.

Cilvēktiesību ievērošanas sistēma Jordānijā ir viena no plašākajām un strukturētākajām Tuvajos 
Austrumos. Šo situāciju, kas pastāvīgi attīstās, ir veidojis arī tas, ka Jordānijas iestādes ir 
efektīvi izmantojušas iepriekšējās divas Eiropas Savienības nodrošinātās makrofinansiālās 
palīdzības programmas. Tās ne tikai ir palīdzējušas stabilizēt valsts ekonomisko stāvokli, bet 
arī ir veicinājušas sociālo un cilvēces progresu Jordānijā, jo īpaši sieviešu tiesību jomā, kā to 
apliecina — visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — iekšējā kriminālkodeksa reforma, kurā ir atzīta 
lielāka aizsardzība no vardarbības cietušām sievietēm.

Turklāt svarīgi ir tas, ka savstarpējā tirgus atvēršanā gūtie panākumi ir izveidojuši finansiāli 
stabilu ārvalstu partneri, kā pastāvēšana ir arī garantija ES uzņēmumiem, kuriem, pateicoties 
pēdējos gados noslēgtajiem nolīgumiem, varētu būt labākas tirdzniecības, uzņēmējdarbības un 
ieguldījumu iespējas Jordānijā.
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Ņemot to vērā, mēs uzskatām, ka Jordānija ir pierādījusi, ka ir valsts, kas ir pelnījusi šādu 
turpmāku finansiālo palīdzību no ES.

Jordānija 2019. gada 11. jūlijā nosūtīja oficiālu pieprasījumu makrofinansiālajai palīdzībai no 
ES 500 miljonu EUR apmērā, kā tika paredzēts 2019. gada 26. jūnijā notikušajā ES un 
Jordānijas Asociācijas padomes sanāksmē.

Ņemot vērā šo pieprasījumu, Komisija ir iesniegusi Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
aizdevumu veidā sniegt pieprasīto MFP trīs daļās.

Ierosinātā MFP būtu trešā MFP, kas piešķirta Jordānijai. Tā tiktu sniegta pēc MFP-I (aizdevumi 
180 miljonu EUR apmērā), ko Parlaments un Padome pieņēma 2013. gada decembrī un kas tika 
pabeigta 2015. gada oktobrī, un MFP-II (aizdevumi 200 miljonu EUR apmērā), kuru pieņēma 
2016. gada decembrī un kura tika pabeigta 2019. gada jūlijā.

Trešā MFP programma ir daļa no plašākiem ES un citu starptautisku līdzekļu devēju 
centieniem, par kuriem tika panākta vienošanās 2019. gada februārī notikušajā “Londonas 
ierosmes” konferencē, tādējādi atkārtoti apstiprinot nodomus atbalstīt Jordānijas centienus 
saglabāt iekšējo stabilitāti un uzlabot izaugsmes izredzes.

Ir svarīgi, lai saprašanās memorandā, par kuru jāvienojas Komisijai un Jordānijas iestādēm, 
tiktu noteikts, ka piešķirtais atbalsts, kas ir lielāks nekā abās iepriekšējās reizēs sniegtais 
atbalsts, tiek arī efektīvi izmantots tam, lai veicinātu investīciju uzņēmējdarbībā un 
uzņēmējdarbības projektu attīstīšanu valstī, kā arī paredzētu periodisku līdzekļu faktiskā 
izlietojuma uzraudzību.

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ referente uzskata, ka pieprasītā MFP ir piemērota 
intervence.


