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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съюзът предоставя 

макрофинансова помощ в максимален 

размер от 200 милиона евро за 

Йордания („макрофинансова помощ от 

Съюза“) с цел подпомагане на 

икономическото стабилизиране на 

Йордания и провеждането на 

съществени реформи. Помощта се 

отпуска на Йордания като принос за 

покриване на нуждите на платежния 

баланс, определени в програмата на 

МВФ. 

1. Съюзът предоставя 

макрофинансова помощ в максимален 

размер от 350 милиона евро за 

Йордания („макрофинансова помощ от 

Съюза“) с цел подпомагане на 

икономическото стабилизиране на 

Йордания и провеждането на 

съществени реформи. Помощта се 

отпуска на Йордания като принос за 

покриване на нуждите на платежния 

баланс, определени в програмата на 

МВФ. 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 
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Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с посочената в 

член 7, параграф 2 процедура по 

разглеждане Комисията договаря с 

органите на Йордания ясно определени 

условия на икономическата политика и 

финансови условия, като акцентът се 

поставя върху структурните реформи и 

солидните публични финанси — тези 

условия са включени в Меморандум за 

разбирателство („Меморандум за 

разбирателство“) и предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза е 

обвързано с тяхното изпълнение. 

Условията на икономическата политика 

и финансовите условия, определени в 

Меморандума за разбирателство, 

съответстват на споразуменията или 

договореностите, посочени в член 1, 

параграф 3, включително на програмите 

за макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Йордания с подкрепата на МВФ. 

1. В съответствие с посочената в 

член 7, параграф 2 процедура по 

разглеждане Комисията договаря с 

органите на Йордания ясно определени 

условия на икономическата политика и 

финансови условия, като акцентът се 

поставя върху структурните реформи и 

солидните публични финанси — тези 

условия са включени в Меморандум за 

разбирателство („Меморандум за 

разбирателство“) и предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза е 

обвързано с тяхното изпълнение, като 

се включва график за реализирането 

на тези условия. Условията на 

икономическата политика и 

финансовите условия, определени в 

Меморандума за разбирателство, 

съответстват на споразуменията или 

договореностите, посочени в член 1, 

параграф 3, включително на програмите 

за макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Йордания с подкрепата на МВФ. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако условията в параграф 3 не се 

изпълняват систематично, 

Комисията временно спира или отменя 

изплащането на макрофинансовата 

помощ от Съюза. В такъв случай тя 

информира Европейския парламенти и 

Съвета за причините за това спиране 

или тази отмяна. 

4. Ако условията по параграф 3 не са 

изпълнени, Комисията временно спира 

или отменя изплащането на 

макрофинансовата помощ от Съюза. В 

такъв случай тя информира 

Европейския парламенти и Съвета за 

причините за това спиране или тази 

отмяна. 

 

 


