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Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Uniunea pune la dispoziția Iordaniei 

asistență macrofinanciară cu o valoare 

maximă de 200 de milioane EUR 

(denumită în continuare „asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii”), cu 

scopul de a sprijini stabilizarea economică 

a Iordaniei și o agendă consistentă de 

reforme. Asistența va contribui la 

acoperirea nevoilor Iordaniei legate de 

balanța de plăți, astfel cum au fost 

identificate în programul FMI. 

1. Uniunea pune la dispoziția Iordaniei 

asistență macrofinanciară cu o valoare 

maximă de 350 de milioane EUR 

(denumită în continuare „asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii”), cu 

scopul de a sprijini stabilizarea economică 

a Iordaniei și o agendă consistentă de 

reforme. Asistența va contribui la 

acoperirea nevoilor Iordaniei legate de 

balanța de plăți, astfel cum au fost 

identificate în programul FMI. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, în conformitate cu procedura 1. Comisia, în conformitate cu procedura 
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de examinare menționată la articolul 7 

alineatul (2), convine cu autoritățile 

iordaniene asupra unor condiții financiare 

și de politică economică clar definite, axate 

pe reforme structurale și pe finanțe publice 

solide, în funcție de care urmează să fie 

acordată asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii și care urmează să fie 

incluse într-un memorandum de înțelegere 

(denumit în continuare „memorandumul de 

înțelegere”). Condițiile financiare și de 

politică economică prevăzute în 

memorandumul de înțelegere sunt coerente 

cu acordurile sau înțelegerile menționate la 

articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu 

programele de ajustare macroeconomică și 

de reformă structurală implementate de 

Iordania cu sprijinul FMI. 

de examinare menționată la articolul 7 

alineatul (2), convine cu autoritățile 

iordaniene asupra unor condiții financiare 

și de politică economică clar definite, axate 

pe reforme structurale și pe finanțe publice 

solide, în funcție de care urmează să fie 

acordată asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii, care cuprind un calendar 

pentru îndeplinirea condițiilor respective 
și care urmează să fie incluse într-un 

memorandum de înțelegere (denumit în 

continuare „memorandumul de 

înțelegere”). Condițiile financiare și de 

politică economică prevăzute în 

memorandumul de înțelegere sunt coerente 

cu acordurile sau înțelegerile menționate la 

articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu 

programele de ajustare macroeconomică și 

de reformă structurală implementate de 

Iordania cu sprijinul FMI. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care condițiile de la alineatul 

(3) nu sunt respectate în permanență, 

Comisia suspendă temporar sau anulează 

plata asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia 

informează Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la motivele respectivei 

suspendări sau anulări. 

4. În cazul în care condițiile de la 

alineatul (3) nu sunt respectate, Comisia 

suspendă temporar sau anulează plata 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia 

informează Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la motivele respectivei 

suspendări sau anulări. 

 

 

 

 

 


