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_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Unie poskytne Jordánsku 

makrofinanční pomoc (dále jen 

„makrofinanční pomoc Unie“) v 

maximální výši 200 milionů EUR s cílem 

podpořit hospodářskou stabilizaci 

Jordánska a jeho obsáhlý program reforem. 

Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Jordánska 

v oblasti platební bilance stanovených v 

programu MMF. 

1. Unie poskytne Jordánsku 

makrofinanční pomoc (dále jen 

„makrofinanční pomoc Unie“) v 

maximální výši 350 milionů EUR s cílem 

podpořit hospodářskou stabilizaci 

Jordánska a jeho obsáhlý program reforem. 

Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Jordánska 

v oblasti platební bilance stanovených v 

programu MMF. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

jordánskými orgány jasně vymezené 

podmínky v oblasti hospodářské politiky, 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

jordánskými orgány jasně vymezené 

podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
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jakož i finanční podmínky, které se 

vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 

přičemž se zaměří na strukturální reformy 

a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 

budou stanoveny v memorandu o 

porozumění. Podmínky v oblasti 

hospodářské politiky a finanční podmínky 

stanovené v memorandu o porozumění 

musí být v souladu s dohodami nebo 

ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, 

včetně makroekonomických ozdravných 

programů a programů strukturálních 

reforem prováděných Jordánskem za 

podpory MMF. 

jakož i finanční podmínky, které se 

vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 

včetně časového harmonogramu pro 

jejich splnění, přičemž se zaměří na 

strukturální reformy a zdravé veřejné 

finance; tyto podmínky budou stanoveny v 

memorandu o porozumění. Podmínky v 

oblasti hospodářské politiky a finanční 

podmínky stanovené v memorandu o 

porozumění musí být v souladu s 

dohodami nebo ujednáními uvedenými v 

čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických 

ozdravných programů a programů 

strukturálních reforem prováděných 

Jordánskem za podpory MMF. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Nejsou-li průběžně plněny podmínky 

podle odstavce 3, Komise vyplácení 

makrofinanční pomoci Unie dočasně 

pozastaví nebo zruší. V těchto případech 

Komise informuje o důvodech tohoto 

pozastavení či zrušení Evropský parlament 

a Radu. 

4. Nejsou-li splněny podmínky podle 

odstavce 3, Komise vyplácení 

makrofinanční pomoci Unie dočasně 

pozastaví nebo zruší. V těchto případech 

Komise informuje o důvodech tohoto 

pozastavení či zrušení Evropský parlament 

a Radu. 

 

 

 


