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Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Unie stelt Jordanië 

macrofinanciële bijstand ("de 

macrofinanciële bijstand van de Unie") 

beschikbaar voor een maximumbedrag van 

200 miljoen EUR, teneinde de 

economische stabilisatie van Jordanië en 

een substantiële hervormingsagenda te 

ondersteunen. De bijstand draagt bij aan 

het lenigen van de 

betalingsbalansbehoeften van Jordanië die 

in het kader van het IMF-programma zijn 

vastgesteld. 

1. De Unie stelt Jordanië 

macrofinanciële bijstand ("de 

macrofinanciële bijstand van de Unie") 

beschikbaar voor een maximumbedrag van 

350 miljoen EUR, teneinde de 

economische stabilisatie van Jordanië en 

een substantiële hervormingsagenda te 

ondersteunen. De bijstand draagt bij aan 

het lenigen van de 

betalingsbalansbehoeften van Jordanië die 

in het kader van het IMF-programma zijn 

vastgesteld. 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie bereikt, volgens de in 1. De Commissie bereikt, volgens de in 
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artikel 7, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure, met de Jordaanse 

autoriteiten overeenstemming over 

duidelijk bepaalde voorwaarden inzake 

economisch beleid en financiële 

voorwaarden, gericht op structurele 

hervormingen en gezonde 

overheidsfinanciën, waaraan de 

macrofinanciële bijstand van de Unie 

onderworpen is en die in een memorandum 

van overeenstemming moeten worden 

vastgelegd. De in het memorandum van 

overeenstemming vastgelegde 

voorwaarden inzake economisch beleid en 

financiële voorwaarden stroken met de in 

artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten 

of afspraken, met inbegrip van de 

programma's voor macro-economische 

aanpassing en structurele hervorming die 

door Jordanië met de steun van het IMF 

worden uitgevoerd. 

artikel 7, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure, met de Jordaanse 

autoriteiten overeenstemming over 

duidelijk bepaalde voorwaarden inzake 

economisch beleid en financiële 

voorwaarden, gericht op structurele 

hervormingen en gezonde 

overheidsfinanciën, die een tijdschema 

bevatten voor het voldoen van die 

voorwaarden, waaraan de macrofinanciële 

bijstand van de Unie onderworpen is en die 

in een memorandum van overeenstemming 

moeten worden vastgelegd. De in het 

memorandum van overeenstemming 

vastgelegde voorwaarden inzake 

economisch beleid en financiële 

voorwaarden stroken met de in artikel 1, 

lid 3, bedoelde overeenkomsten of 

afspraken, met inbegrip van de 

programma's voor macro-economische 

aanpassing en structurele hervorming die 

door Jordanië met de steun van het IMF 

worden uitgevoerd. 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien de in lid 3 vastgestelde 

voorwaarden constant niet zijn vervuld, 

wordt de uitbetaling van de 

macrofinanciële bijstand van de Unie door 

de Commissie tijdelijk geschorst of 

geannuleerd. In die gevallen licht zij het 

Europees Parlement en de Raad in over de 

redenen voor die opschorting of 

annulering. 

4. Indien de in lid 3 vastgestelde 

voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de 

uitbetaling van de macrofinanciële bijstand 

van de Unie door de Commissie tijdelijk 

geschorst of geannuleerd. In die gevallen 

licht zij het Europees Parlement en de Raad 

in over de redenen voor die opschorting of 

annulering. 

 


