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Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 

200 εκατομμυρίων EUR στην Ιορδανία 

(«μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη 

στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης 

και ενός ουσιαστικού προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων. Η χρηματοδοτική 

συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των 

αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο 

πληρωμών της Ιορδανίας, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ. 

1. Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 

350 εκατομμυρίων EUR στην Ιορδανία 

(«μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη 

στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης 

και ενός ουσιαστικού προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων. Η χρηματοδοτική 

συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των 

αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο 

πληρωμών της Ιορδανίας, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης, μνεία της οποίας 

γίνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

συμφωνεί με τις αρχές της Ιορδανίας 

σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

πολιτικής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την 

εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από 

τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 

καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης 

(«το μνημόνιο συνεννόησης»). Οι όροι 

αυτοί της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής πολιτικής που 

διατυπώνονται στο μνημόνιο συνεννόησης 

πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες 

ή τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόζει η Ιορδανία με τη στήριξη του 

ΔΝΤ. 

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης, μνεία της οποίας 

γίνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

συμφωνεί με τις αρχές της Ιορδανίας 

σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

πολιτικής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την 

εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από 

τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 

των ως άνω όρων που καθορίζονται σε 

μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο 

συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

πολιτικής που διατυπώνονται στο 

μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να είναι 

συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις ρυθμίσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3, συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ιορδανία 

με τη στήριξη του ΔΝΤ. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν συστηματικά δεν τηρούνται οι 

όροι της παραγράφου 3, η Επιτροπή 

αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την 

εκταμίευση της μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους 

της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης. 

4. Όταν δεν τηρούνται οι όροι της 

παραγράφου 3, η Επιτροπή αναστέλλει 

προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τους λόγους της εν λόγω 

αναστολής ή ακύρωσης. 
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