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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Únia v záujme podpory stabilizácie 

hospodárstva a programu zásadných 

reforiem v Jordánsku poskytne Jordánsku 

makrofinančnú pomoc (ďalej len 

„makrofinančná pomoc Únie“) v 

maximálnej výške 200 miliónov EUR. 

Účelom pomoci je prispieť k pokrytiu 

potrieb Jordánska spojených s platobnou 

bilanciou, ako sa uvádza v programe 

MMF. 

1. Únia v záujme podpory stabilizácie 

hospodárstva a programu zásadných 

reforiem v Jordánsku poskytne Jordánsku 

makrofinančnú pomoc (ďalej len 

„makrofinančná pomoc Únie“) v 

maximálnej výške 350 miliónov EUR. 

Účelom pomoci je prispieť k pokrytiu 

potrieb Jordánska spojených s platobnou 

bilanciou, ako sa uvádza v programe 

MMF. 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s jordánskymi orgánmi na jasne 

vymedzených podmienkach v oblasti 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s jordánskymi orgánmi na jasne 

vymedzených podmienkach v oblasti 
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hospodárskej politiky a finančných 

podmienkach zameraných na štrukturálne 

reformy a zdravé verejné financie, ktorým 

podlieha makrofinančná pomoc Únie a 

ktoré sa stanovia v spoločnom memorande 

o porozumení (ďalej len „memorandum o 

porozumení“). Podmienky v oblasti 

hospodárskej politiky a finančné 

podmienky stanovené v memorande o 

porozumení musia byť v súlade s 

dohodami alebo dohovormi uvedenými v 

článku 1 ods. 3 vrátane programov 

makroekonomických úprav a 

štrukturálnych reforiem, ktoré Jordánsko 

vykonáva s podporou MMF. 

hospodárskej politiky a finančných 

podmienkach zameraných na štrukturálne 

reformy a zdravé verejné financie, ktorým 

podlieha makrofinančná pomoc Únie, ktoré 

zahŕňajú časový rámec plnenia týchto 

podmienok a ktoré sa stanovia v 

spoločnom memorande o porozumení 

(ďalej len „memorandum o porozumení“). 

Podmienky v oblasti hospodárskej politiky 

a finančné podmienky stanovené v 

memorande o porozumení musia byť v 

súlade s dohodami alebo dohovormi 

uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane 

programov makroekonomických úprav a 

štrukturálnych reforiem, ktoré Jordánsko 

vykonáva s podporou MMF. 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak podmienky uvedené v odseku 3 

nie sú priebežne plnené, Komisia dočasne 

pozastaví alebo zruší vyplácanie 

makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto 

prípadoch oznámi Európskemu parlamentu 

a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo 

zrušenia. 

4. Ak podmienky uvedené v odseku 3 

nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví 

alebo zruší vyplácanie makrofinančnej 

pomoci Únie. V takýchto prípadoch 

oznámi Európskemu parlamentu a Rade 

dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia. 

 

 


