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_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Unija da Jordaniji na voljo 

makrofinančno pomoč v višini največ 200 

milijonov EUR (v nadaljnjem besedilu: 

makrofinančna pomoč Unije) za podporo 

njeni gospodarski stabilizaciji in 

obsežnemu načrtu reform. Pomoč bo 

prispevala h kritju plačilnobilančnih potreb 

Jordanije, kot so opredeljene v programu 

MDS. 

1. Unija da Jordaniji na voljo 

makrofinančno pomoč v višini največ 350 

milijonov EUR (v nadaljnjem besedilu: 

makrofinančna pomoč Unije) za podporo 

njeni gospodarski stabilizaciji in 

obsežnemu načrtu reform. Pomoč bo 

prispevala h kritju plačilnobilančnih potreb 

Jordanije, kot so opredeljene v programu 

MDS. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z jordanskimi 

oblastmi dogovori o jasno določenih 

pogojih gospodarske politike in finančnih 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z jordanskimi 

oblastmi dogovori o jasno določenih 

pogojih gospodarske politike in finančnih 
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pogojih, osredotočenih na strukturne 

reforme in zdrave javne finance, ki naj 

veljajo za makrofinančno pomoč Unije in 

se določijo v memorandumu o soglasju (v 

nadaljnjem besedilu: memorandum o 

soglasju). Pogoji gospodarske politike in 

finančni pogoji, določeni v memorandumu 

o soglasju, so skladni s sporazumi ali 

dogovori iz člena 1(3), vključno s programi 

makroekonomske prilagoditve in 

strukturnih reform, ki jih izvaja Jordanija 

ob podpori MDS. 

pogojih, osredotočenih na strukturne 

reforme in zdrave javne finance, ki naj 

veljajo za makrofinančno pomoč Unije in 

se določijo v memorandumu o soglasju (v 

nadaljnjem besedilu: memorandum o 

soglasju), v katerem se navede rok za 

izpolnitev teh pogojev. Pogoji gospodarske 

politike in finančni pogoji, določeni v 

memorandumu o soglasju, so skladni s 

sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), 

vključno s programi makroekonomske 

prilagoditve in strukturnih reform, ki jih 

izvaja Jordanija ob podpori MDS. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če se pogoji iz odstavka 3 trajno ne 

izpolnjujejo, Komisija zamrzne ali ukine 

izplačilo makrofinančne pomoči Unije. V 

teh primerih obvesti Evropski parlament in 

Svet obvesti o razlogih za zamrznitev ali 

ukinitev. 

4. Če pogoji iz odstavka 3 niso 

izpolnjeni, Komisija začasno prekine ali 

ukine izplačilo makrofinančne pomoči 

Unije. V teh primerih obvesti Evropski 

parlament in Svet obvesti o razlogih za 

zamrznitev ali ukinitev. 

 

 

 

 


