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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdama paremti Jordanijos 

ekonomikos stabilizaciją ir esminių 

reformų darbotvarkę, Sąjunga suteikia 

Jordanijai makrofinansinę pagalbą (toliau – 

Sąjungos makrofinansinė pagalba), kurios 

suma neviršija 200 mln. EUR. Ši pagalba 

padės patenkinti Jordanijos mokėjimų 

balanso poreikius, kaip nustatyta TVF 

programoje. 

1. Siekdama paremti Jordanijos 

ekonomikos stabilizaciją ir esminių 

reformų darbotvarkę, Sąjunga suteikia 

Jordanijai makrofinansinę pagalbą (toliau – 

Sąjungos makrofinansinė pagalba), kurios 

suma neviršija 350 mln. EUR. Ši pagalba 

padės patenkinti Jordanijos mokėjimų 

balanso poreikius, kaip nustatyta TVF 

programoje. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros, 

Komisija susitaria su Jordanijos valdžios 

institucijomis dėl Sąjungos 

makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros, 

Komisija susitaria su Jordanijos valdžios 

institucijomis dėl Sąjungos 

makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 
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apibrėžtų ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skiriant struktūrinėms reformoms ir 

patikimiems viešiesiems finansams, kurios 

turi būti išdėstytos susitarimo 

memorandume. Susitarimo memorandume 

nustatytos ekonominės politikos ir 

finansinės sąlygos atitinka 1 straipsnio 3 

dalyje nurodytus susitarimus ar susitarimo 

memorandumus, įskaitant 

makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

TVF remiant įgyvendina Jordanija. 

apibrėžtų ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skiriant struktūrinėms reformoms ir 

patikimiems viešiesiems finansams, 

kuriose taip pat nurodomas laikotarpis, 

per kurį tos sąlygos turi būti įvykdytos, ir 
kurios turi būti išdėstytos susitarimo 

memorandume. Susitarimo memorandume 

nustatytos ekonominės politikos ir 

finansinės sąlygos atitinka 1 straipsnio 3 

dalyje nurodytus susitarimus ar susitarimo 

memorandumus, įskaitant 

makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

TVF remiant įgyvendina Jordanija. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei 3 dalyje nurodytos sąlygos nuolat 

neįvykdomos, Komisija laikinai sustabdo 

arba atšaukia Sąjungos makrofinansinės 

pagalbos išmokėjimą. Tokiais atvejais 

Komisija informuoja Europos Parlamentą 

ir Tarybą apie to sustabdymo ar atšaukimo 

priežastis. 

4. Jei 3 dalyje nurodytos sąlygos 

neįvykdomos, Komisija laikinai sustabdo 

arba atšaukia Sąjungos makrofinansinės 

pagalbos išmokėjimą. Tokiais atvejais 

Komisija informuoja Europos Parlamentą 

ir Tarybą apie to sustabdymo ar atšaukimo 

priežastis. 

 

 

 

 


