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i nacionalnim parlamentima. Amandman

1

Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1.
Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.
Unija Jordanu stavlja na raspolaganje
makrofinancijsku pomoć
(„makrofinancijska pomoć Unije”) u
iznosu od najviše 200 milijuna EUR radi
potpore gospodarskoj stabilizaciji i
opsežnom programu reformi u Jordanu. Ta
pomoć pridonosi pokrivanju potreba
bilance plaćanja Jordana kako su određene
programom MMF-a.

1.
Unija Jordanu stavlja na raspolaganje
makrofinancijsku pomoć
(„makrofinancijska pomoć Unije”) u
iznosu od najviše 350 milijuna EUR radi
potpore gospodarskoj stabilizaciji i
opsežnom programu reformi u Jordanu. Ta
pomoć pridonosi pokrivanju potreba
bilance plaćanja Jordana kako su određene
programom MMF-a.

Amandman 2
Prijedlog odluke
Članak 3. – stavak 1.
Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.
Komisija se u skladu s postupkom
ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s
jordanskim vlastima o jasno određenim

1.
Komisija se u skladu s postupkom
ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s
jordanskim vlastima o jasno određenim
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uvjetima gospodarske politike i
financijskim uvjetima, s naglaskom na
strukturne reforme i zdrave javne financije,
kojima treba podlijegati makrofinancijska
pomoć Unije, a ti će uvjeti biti utvrđeni u
memorandumu o razumijevanju
(„memorandum o razumijevanju”). Uvjeti
gospodarske politike i financijski uvjeti
utvrđeni u memorandumu o razumijevanju
u skladu su sa sporazumima ili dogovorima
iz članka 1. stavka 3., uključujući programe
makroekonomske prilagodbe i strukturnih
reformi koje je Jordan proveo uz potporu
MMF-a.

uvjetima gospodarske politike i
financijskim uvjetima, s naglaskom na
strukturne reforme i zdrave javne financije,
kojima treba podlijegati makrofinancijska
pomoć Unije, a ti će uvjeti biti utvrđeni u
memorandumu o razumijevanju
(„memorandum o razumijevanju”), u
kojem će biti naveden rok za ispunjenje
tih uvjeta. Uvjeti gospodarske politike i
financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu
o razumijevanju u skladu su sa
sporazumima ili dogovorima iz članka 1.
stavka 3., uključujući programe
makroekonomske prilagodbe i strukturnih
reformi koje je Jordan proveo uz potporu
MMF-a.

Amandman 3
Prijedlog odluke
Članak 4. – stavak 4.
Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.
Ako se uvjeti iz stavka 3.
kontinuirano ne ispunjavaju, Komisija
privremeno obustavlja ili ukida isplatu
makrofinancijske pomoći Unije. U tom
slučaju Komisija obavješćuje Europski
parlament i Vijeće o razlozima obustave ili
ukidanja.

4.
Ako uvjeti iz stavka 3. nisu
ispunjeni, Komisija privremeno obustavlja
ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći
Unije. U tom slučaju Komisija obavješćuje
Europski parlament i Vijeće o razlozima
obustave ili ukidanja.
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