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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liit annab Jordaaniale maksimaalselt 

200 miljonit eurot makromajanduslikku 

finantsabi (edaspidi „liidu 

makromajanduslik finantsabi“), et toetada 

Jordaania majanduse stabiliseerimist ja 

põhjalikku reformikava. Abi aitab katta 

Jordaania maksebilansivajadusi, mis on 

kindlaks tehtud IMFi programmis. 

1. Liit annab Jordaaniale maksimaalselt 

350 miljonit eurot makromajanduslikku 

finantsabi (edaspidi „liidu 

makromajanduslik finantsabi“), et toetada 

Jordaania majanduse stabiliseerimist ja 

põhjalikku reformikava. Abi aitab katta 

Jordaania maksebilansivajadusi, mis on 

kindlaks tehtud IMFi programmis. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Jordaania ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevad ning selge sõnaga 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Jordaania ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevad ning selge sõnaga 
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kindlaks määratud majanduspoliitilised ja 

finantstingimused, milles keskendutakse 

struktuurireformidele ja riigi rahanduse 

usaldusväärsusele ning mis sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis 

(edaspidi „vastastikuse mõistmise 

memorandum“). Vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Jordaanias IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 

kindlaks määratud majanduspoliitilised ja 

finantstingimused, milles keskendutakse 

struktuurireformidele ja riigi rahanduse 

usaldusväärsusele, mis sisaldab nende 

tingimuste täitmise tähtaega ning mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis (edaspidi „vastastikuse 

mõistmise memorandum“). Vastastikuse 

mõistmise memorandumis sätestatud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Jordaanias IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui lõikes 3 sätestatud tingimused ei 

ole järjepidevalt täidetud, peatab või 

tühistab komisjon ajutiselt liidu 

makromajandusliku finantsabi 

väljamaksmise. Sel juhul esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

peatamise või tühistamise põhjendused. 

4. Kui lõikes 3 sätestatud tingimused ei 

ole täidetud, peatab või tühistab komisjon 

ajutiselt liidu makromajandusliku 

finantsabi väljamaksmise. Sel juhul esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule peatamise või tühistamise 

põhjendused. 

 


