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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Unia udostępnia Jordanii pomoc 

makrofinansową w maksymalnej kwocie 

200 mln EUR („unijna pomoc 

makrofinansowa”) w celu wsparcia 

stabilizacji gospodarczej i konkretnego 

programu reform w Jordanii. Pomoc ta 

przyczynia się do pokrycia potrzeb Jordanii 

w zakresie bilansu płatniczego określonych 

w programie MFW. 

1. Unia udostępnia Jordanii pomoc 

makrofinansową w maksymalnej kwocie 

350 mln EUR („unijna pomoc 

makrofinansowa”) w celu wsparcia 

stabilizacji gospodarczej i konkretnego 

programu reform w Jordanii. Pomoc ta 

przyczynia się do pokrycia potrzeb Jordanii 

w zakresie bilansu płatniczego określonych 

w programie MFW. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 

doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, 

uzgadnia z władzami Jordanii jasno 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 

doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, 

uzgadnia z władzami Jordanii jasno 
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określone warunki dotyczące polityki 

gospodarczej oraz warunki finansowe – 

koncentrując się na reformach 

strukturalnych i zdrowych finansach 

publicznych – którym to warunkom ma 

podlegać pomoc makrofinansowa Unii; 

warunki te mają zostać określone w 

protokole ustaleń (zwanym dalej 

„protokołem ustaleń”). Warunki dotyczące 

polityki gospodarczej i warunki finansowe 

określone w protokole ustaleń muszą być 

zgodne z umowami lub ustaleniami, o 

których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z 

programami w zakresie dostosowania 

makroekonomicznego i reform 

strukturalnych realizowanymi przez 

Jordanię przy wsparciu MFW. 

określone warunki dotyczące polityki 

gospodarczej oraz warunki finansowe – 

koncentrując się na reformach 

strukturalnych i zdrowych finansach 

publicznych – którym to warunkom ma 

podlegać pomoc makrofinansowa Unii i 

które mają zostać określone w protokole 

ustaleń (zwanym dalej „protokołem 

ustaleń”) zawierającym harmonogram 

spełnienia tych warunków. Warunki 

dotyczące polityki gospodarczej i warunki 

finansowe określone w protokole ustaleń 

muszą być zgodne z umowami lub 

ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 

3, w tym z programami w zakresie 

dostosowania makroekonomicznego i 

reform strukturalnych realizowanymi przez 

Jordanię przy wsparciu MFW. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli warunki określone w ust. 3 

stale nie są spełniane, Komisja 

tymczasowo zawiesza lub anuluje wypłatę 

unijnej pomocy makrofinansowej. W 

takich przypadkach Komisja informuje 

Parlament Europejski i Radę o 

przyczynach zawieszenia lub anulowania. 

4. Jeżeli warunki określone w ust. 3 nie 

zostaną spełnione, Komisja tymczasowo 

zawiesza lub anuluje wypłatę unijnej 

pomocy makrofinansowej. W takich 

przypadkach Komisja informuje Parlament 

Europejski i Radę o przyczynach 

zawieszenia lub anulowania. 

 

 

 

 

 


