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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Jordánia gazdasági stabilizációjának 

és érdemi reformtervének támogatása 

céljából az Unió legfeljebb 200 millió EUR 

összegű makroszintű pénzügyi támogatást 

(a továbbiakban: uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás) nyújt Jordániának. A 

támogatás hozzájárul Jordánia IMF-

programban meghatározott, a fizetési 

mérleghez kapcsolódó finanszírozási 

szükségleteinek fedezéséhez. 

(1) Jordánia gazdasági stabilizációjának 

és érdemi reformtervének támogatása 

céljából az Unió legfeljebb 350 millió EUR 

összegű makroszintű pénzügyi támogatást 

(a továbbiakban: uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás) nyújt Jordániának. A 

támogatás hozzájárul Jordánia IMF-

programban meghatározott, a fizetési 

mérleghez kapcsolódó finanszírozási 

szükségleteinek fedezéséhez. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) 

bekezdésében megállapított 

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) 

bekezdésében megállapított 
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vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

megállapodik a jordániai hatóságokkal az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 

rendezett államháztartásra összpontosító, 

pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 

és pénzügyi feltételekről, amelyeket 

egyetértési megállapodásba kell foglalni (a 

továbbiakban: az egyetértési 

megállapodás). Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott 

gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 

összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 

bekezdésében említett megállapodásokkal 

és egyetértési megállapodásokkal, köztük a 

Jordánia által az IMF támogatásával 

végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

megállapodik a jordániai hatóságokkal az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 

rendezett államháztartásra összpontosító, 

pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 

és pénzügyi feltételekről – köztük az e 

feltételek megvalósítására vonatkozó 

ütemtervről –, amelyeket egyetértési 

megállapodásba kell foglalni (a 

továbbiakban: az egyetértési 

megállapodás). Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott 

gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 

összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 

bekezdésében említett megállapodásokkal 

és egyetértési megállapodásokkal, köztük a 

Jordánia által az IMF támogatásával 

végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben 

említett feltételek tartósan nem teljesülnek, 

a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy 

megszünteti az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen 

esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet 

és a Tanácsot a felfüggesztés vagy 

megszüntetés okairól. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben 

említett feltételek nem teljesülnek, a 

Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy 

megszünteti az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen 

esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet 

és a Tanácsot a felfüggesztés vagy 

megszüntetés okairól. 

 

 


