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Ændringsforslag 1
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.
Unionen stiller makrofinansiel
bistand på højst 200 mio. EUR til rådighed
for Jordan ("Unionens makrofinansielle
bistand") for at støtte Jordans økonomiske
stabilisering og omfattende
reformdagsorden. Bistanden skal bidrage
til at dække Jordans betalingsbalancebehov
som angivet i IMF-programmet.

1.
Unionen stiller makrofinansiel
bistand på højst 350 mio. EUR til rådighed
for Jordan ("Unionens makrofinansielle
bistand") for at støtte Jordans økonomiske
stabilisering og omfattende
reformdagsorden. Bistanden skal bidrage
til at dække Jordans betalingsbalancebehov
som angivet i IMF-programmet.

Ændringsforslag 2
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.
Kommissionen aftaler efter
undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2,
med de jordanske myndigheder klart
definerede økonomisk-politiske og
finansielle betingelser med fokus på

1.
Kommissionen aftaler efter
undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2,
med de jordanske myndigheder klart
definerede økonomisk-politiske og
finansielle betingelser med fokus på
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strukturreformer og sunde offentlige
finanser, som Unionens makrofinansielle
bistand skal være underlagt, og disse
betingelser fastlægges i et
aftalememorandum
("aftalememorandummet"). De økonomiskpolitiske og finansielle betingelser i
aftalememorandummet skal være i
overensstemmelse med de aftaler eller
overenskomster, der henvises til i artikel 1,
stk. 3, herunder de makroøkonomiske
tilpasnings- og strukturreformprogrammer,
som Jordan gennemfører med støtte fra
IMF.

strukturreformer og sunde offentlige
finanser, som Unionens makrofinansielle
bistand skal være underlagt, og som skal
omfatte en tidsramme for opfyldelsen af
disse betingelser, og disse betingelser
fastlægges i et aftalememorandum
("aftalememorandummet"). De økonomiskpolitiske og finansielle betingelser i
aftalememorandummet skal være i
overensstemmelse med de aftaler eller
overenskomster, der henvises til i artikel 1,
stk. 3, herunder de makroøkonomiske
tilpasnings- og strukturreformprogrammer,
som Jordan gennemfører med støtte fra
IMF.

Ændringsforslag 3
Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4
Kommissionens forslag
4.
Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke
opfyldes kontinuerligt, suspenderer
Kommissionen midlertidigt eller annullerer
udbetalingen af Unionens makrofinansielle
bistand. I sådanne tilfælde underretter den
Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne
til denne suspendering eller annullering.

Ændringsforslag
4.
Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke
opfyldes, suspenderer Kommissionen
midlertidigt eller annullerer udbetalingen
af Unionens makrofinansielle bistand. I
sådanne tilfælde underretter den EuropaParlamentet og Rådet om årsagerne til
denne suspendering eller annullering.
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