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GROZĪJUMI 001-003  
iesniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

 

Ziņojums 

Emmanuel Maurel A8-0296/2016 

Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai 

 

Lēmuma priekšlikums (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienība piešķir Jordānijai 

makrofinansiālo palīdzību ar maksimālo 

summu EUR 200 miljoni ("Savienības 

makrofinansiālā palīdzība"), lai atbalstītu 

Jordānijas ekonomikas stabilizāciju un 

reformas. Palīdzība dod ieguldījumu 

Jordānijas maksājumu bilances vajadzību 

segšanā, kā konstatēts SVF programmā. 

1. Savienība piešķir Jordānijai 

makrofinansiālo palīdzību ar maksimālo 

summu EUR 350 miljoni (“Savienības 

makrofinansiālā palīdzība”), lai atbalstītu 

Jordānijas ekonomikas stabilizāciju un 

plašu reformu programmu. Palīdzība dod 

ieguldījumu Jordānijas maksājumu 

bilances vajadzību segšanā, kuras 

konstatētas SVF programmā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru 

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru 
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vienojas ar Jordānijas iestādēm par skaidri 

definētiem ekonomikas politikas un 

finanšu nosacījumiem, kam jāattiecas uz 

Savienības makrofinansiālo palīdzību un 

kuros galvenā uzmanība pievērsta 

strukturālām reformām un stabilām valsts 

finansēm, un kuri jāiekļauj saprašanās 

memorandā ("saprašanās memorands"). 

Saprašanās memorandā izklāstītie 

ekonomikas politikas un finanšu 

nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā 

minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, 

tostarp makroekonomikas korekciju un 

strukturālo reformu programmām, ko 

Jordānija īsteno ar SVF atbalstu. 

vienojas ar Jordānijas iestādēm par skaidri 

definētiem ekonomikas politikas un 

finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz 

Savienības makrofinansiālo palīdzību un 

kuros galvenā uzmanība ir pievērsta 

strukturālām reformām un stabilām 

publiskajām finansēm, un kuri jāizklāsta 

saprašanās memorandā (“saprašanās 

memorands”), kurā iekļauj arī minēto 

nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās 

memorandā izklāstītie ekonomikas 

politikas un finanšu nosacījumi atbilst 

1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem 

vai kārtībai, tostarp makroekonomikas 

korekciju un strukturālo reformu 

programmām, ko Jordānija īsteno ar SVF 

atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja 3. punktā minētie nosacījumi 

ilgstoši nav izpildīti, Komisija uz laiku 

pārtrauc vai atceļ Savienības 

makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. 

Šādos gadījumos tā informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par minētās 

apturēšanas vai atcelšanas iemesliem. 

4. Ja 3. punktā minētie nosacījumi nav 

izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai 

atceļ Savienības makrofinansiālās 

palīdzības izmaksāšanu. Šādos gadījumos 

tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi 

par minētās apturēšanas vai atcelšanas 

iemesliem. 

 

 

 

 


