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Tarkistus 1 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EU myöntää Jordanialle enintään 200 

miljoonaa euroa makrotaloudellista 

rahoitusapua, jäljempänä ’EU:n 

makrotaloudellinen rahoitusapu’, 

tukeakseen maan talouden vakauttamista ja 

sen huomattavaa uudistusohjelmaa. 

Rahoitusavulla katetaan osa 

Kansainvälisen valuuttarahaston, 

jäljempänä ’IMF’, ohjelmassa määritetyistä 

Jordanian maksutasetarpeista. 

1. EU myöntää Jordanialle enintään 350 

miljoonaa euroa makrotaloudellista 

rahoitusapua, jäljempänä ’EU:n 

makrotaloudellinen rahoitusapu’, 

tukeakseen maan talouden vakauttamista ja 

sen huomattavaa uudistusohjelmaa. 

Rahoitusavulla katetaan osa 

Kansainvälisen valuuttarahaston, 

jäljempänä ’IMF’, ohjelmassa määritetyistä 

Jordanian maksutasetarpeista. 

Tarkistus 2 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen Jordanian viranomaisten kanssa 

unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen Jordanian viranomaisten kanssa 

unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 
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sovellettavista selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen ja jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä 

’yhteisymmärryspöytäkirja’. 

Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien 

ehtojen on oltava johdonmukaisia 1 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen samoin kuin 

Jordanian IMF:n tuella toteuttamien 

makrotalouden sopeutusohjelmien ja 

rakenneuudistusohjelmien kanssa. 

sovellettavista selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen ja jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä 

’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy 

mainittujen ehtojen täyttämisen 

aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa 

esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 

koskevien ehtojen on oltava 

johdonmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen samoin kuin 

Jordanian IMF:n tuella toteuttamien 

makrotalouden sopeutusohjelmien ja 

rakenneuudistusohjelmien kanssa. 

Tarkistus 3 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset 

jäävät jatkuvasti täyttymättä, komissio 

keskeyttää tilapäisesti EU:n 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

maksamisen tai peruuttaa sen. Tällaisissa 

tapauksissa se ilmoittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt. 

4. Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset 

jäävät täyttymättä, komissio keskeyttää 

tilapäisesti EU:n makrotaloudellisen 

rahoitusavun maksamisen tai peruuttaa sen. 

Tällaisissa tapauksissa se ilmoittaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt. 

 


