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Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Unionen ska göra makroekonomiskt 

stöd till ett belopp av högst 200 miljoner 

EUR (nedan kallat unionens 

makroekonomiska stöd) tillgängligt för 

Jordanien i syfte att stödja Jordaniens 

ekonomiska stabilisering och en 

omfattande reformagenda. Stödet ska bidra 

till att täcka Jordaniens 

betalningsbalansbehov såsom de fastställs i 

IMF-programmet. 

1. Unionen ska göra makroekonomiskt 

stöd till ett belopp av högst 350 miljoner 

EUR (nedan kallat unionens 

makroekonomiska stöd) tillgängligt för 

Jordanien i syfte att stödja Jordaniens 

ekonomiska stabilisering och en 

omfattande reformagenda. Stödet ska bidra 

till att täcka Jordaniens 

betalningsbalansbehov såsom de fastställs i 

IMF-programmet. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 
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artikel 7.2, komma överens med de 

jordanska myndigheterna om vilka tydligt 

definierade ekonomipolitiska och 

finansiella villkor, med fokus på 

strukturreformer och sunda offentliga 

finanser, som ska knytas till unionens 

makroekonomiska stöd, och detta ska 

fastställas i ett samförståndsavtal (nedan 

kallat samförståndsavtalet). De 

ekonomiskpolitiska och finansiella villkor 

som anges i samförståndsavtalet ska vara 

förenliga med de avtal och 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de program för 

makroekonomiska anpassningar och 

strukturreformer som genomförts av 

Jordanien med stöd från IMF. 

artikel 7.2, komma överens med de 

jordanska myndigheterna om vilka tydligt 

definierade ekonomisk-politiska och 

finansiella villkor, med fokus på 

strukturreformer och sunda offentliga 

finanser, som ska gälla för unionens 

makroekonomiska stöd, och som ska 

innehålla en tidsram för uppfyllandet av 

dessa villkor, och detta ska fastställas i ett 

samförståndsavtal (nedan kallat 

samförståndsavtalet). De ekonomisk-

politiska och finansiella villkor som anges i 

samförståndsavtalet ska vara förenliga med 

de avtal och överenskommelser som avses 

i artikel 1.3, inbegripet de program för 

makroekonomiska justeringar och 

strukturreformer som genomförts av 

Jordanien med stöd från IMF. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om villkoren i punkt 3 inte uppfylls, 

och bristen inte är övergående, ska 

kommissionen tillfälligt skjuta upp eller 

ställa in utbetalningen av unionens 

makroekonomiska stöd. I sådana fall ska 

kommissionen informera 

Europaparlamentet och rådet om skälen för 

det tillfälliga uppskjutandet eller 

inställandet av utbetalningen. 

4. Om villkoren i punkt 3 inte uppfylls, 

ska kommissionen tillfälligt skjuta upp 

eller ställa in utbetalningen av unionens 

makroekonomiska stöd. I sådana fall ska 

kommissionen informera 

Europaparlamentet och rådet om skälen för 

det tillfälliga uppskjutandet eller 

inställandet av utbetalningen. 

 

 

 

 

 


