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Τροπολογία 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά την περίοδο 2017-2019, η 
παρατεταμένη περιφερειακή αστάθεια, η 
υψηλή έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών 
του πετρελαίου και η αύξηση του κόστους 
δανεισμού για τις αναδυόμενες αγορές 
παγκοσμίως συνέχισαν να επιβαρύνουν την 
ιορδανική οικονομία. Συνέπεια των 
ανωτέρω ήταν η εκ νέου επιβράδυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης, η σημαντική 
αύξηση της ανεργίας, η πτώση στις 
εισπράξεις φορολογικών εσόδων και η 
δημιουργία νέων δημοσιονομικών 
αναγκών και νέων αναγκών εξωτερικής 
χρηματοδότησης.

(7) Κατά την περίοδο 2017-2019, η 
παρατεταμένη περιφερειακή αστάθεια, η 
υψηλή έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών 
του πετρελαίου και η αύξηση του κόστους 
δανεισμού για τις αναδυόμενες αγορές 
παγκοσμίως συνέχισαν να επιβαρύνουν την 
ιορδανική οικονομία. Συνέπεια των 
ανωτέρω ήταν η εκ νέου επιβράδυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης, η σημαντική 
αύξηση της ανεργίας, η πτώση στις 
εισπράξεις φορολογικών εσόδων και η 
δημιουργία νέων δημοσιονομικών 
αναγκών και νέων αναγκών εξωτερικής 
χρηματοδότησης. Οι σοβαρές επιπτώσεις 
που οι εξωγενείς κλυδωνισμοί είχαν για 
την ιορδανική οικονομία θα πρέπει να 
κάνουν την Ένωση και το ΔΝΤ να 
επανεξετάσουν το δόγμα που 
εφαρμόστηκε σε προηγούμενα σχέδια 
διαρθρωτικών αναπροσαρμογών. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει η Ένωση να κηρύξει 
ένα μορατόριο στις τρέχουσες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν 
επιβληθεί στην Ιορδανία.

Or. en

Τροπολογία 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο για 

(13) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο για 
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τη στήριξη, άνευ όρων και χωρίς ειδικό 
σκοπό, του ισοζυγίου πληρωμών, με σκοπό 
την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών 
εξωτερικής χρηματοδότησης του 
δικαιούχου, καθώς και να στηρίζει την 
εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που 
περιλαμβάνει δραστικά και άμεσα μέτρα 
προσαρμογής και διαρθρωτικής 
μεταρρύθμισης που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της κατάστασης του ισοζυγίου 
πληρωμών βραχυπρόθεσμα.

τη στήριξη, άνευ όρων και χωρίς ειδικό 
σκοπό, του ισοζυγίου πληρωμών, με σκοπό 
την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών 
εξωτερικής χρηματοδότησης του 
δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει σημαντικό υπολειπόμενο κενό 
χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών 
της Ιορδανίας, υψηλότερο από τους πόρους 
που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι 
πολυμερείς οργανισμοί, η παροχή 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής από την Ένωση προς την 
Ιορδανία, υπό τις τρέχουσες έκτακτες 
περιστάσεις, θεωρείται κατάλληλη 
απόκριση στο αίτημα της Ιορδανίας προς 
την Ένωση για στήριξη της οικονομικής 
σταθεροποίησής της σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η παροχή 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα στηρίξει την 
οικονομική σταθεροποίηση και το 
πρόγραμμα διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων της Ιορδανίας, 
συμπληρώνοντας τους πόρους που 
διατίθενται στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων του ΔΝΤ.

(14) Δεδομένου ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει σημαντικό υπολειπόμενο κενό 
χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών 
της Ιορδανίας, υψηλότερο από τους πόρους 
που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι 
πολυμερείς οργανισμοί, η παροχή 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής από την Ένωση προς την 
Ιορδανία, υπό τις τρέχουσες έκτακτες 
περιστάσεις, θεωρείται κατάλληλη 
απόκριση στο αίτημα της Ιορδανίας προς 
την Ένωση για στήριξη της οικονομικής 
σταθεροποίησής της.

Or. en
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Τροπολογία 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής 
που θα καθοριστούν σε μνημόνιο 
συνεννόησης. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις 
εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Ιορδανίας υπό την εποπτεία της 
επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία 
θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των 
δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων 
συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων 
EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία εξέτασης για πράξεις που 
υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Λαμβανομένης υπόψη της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης στην Ιορδανία, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία 
εξέτασης για την έγκριση του μνημονίου 
συνεννόησης, ή για τη μείωση, την 
αναστολή ή την ακύρωση της συνδρομής,

(26) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους, όπως π.χ. την 
υποχρέωση για ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης, των δημοσίων υπηρεσιών, 
των τοπικών βιομηχανιών, της 
καινοτομίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, που θα πρέπει να 
καθοριστούν με μνημόνιο συνεννόησης.  
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες 
προϋποθέσεις εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Ιορδανίας υπό την εποπτεία της 
επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.  Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία 
θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των 
δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων 
συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων 
EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία εξέτασης για πράξεις που 
υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Λαμβανομένης υπόψη της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης στην Ιορδανία, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία 
εξέτασης για την έγκριση ενός μνημονίου 
συνεννόησης, ή για τη μείωση, την 
αναστολή ή την ακύρωση της συνδρομής,

Or. en
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Τροπολογία 5
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση χορηγεί 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή ανώτατου ποσού 500 εκατ. 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 1 000 εκατ. 
EUR στην Ιορδανία («μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), 
με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής 
σταθεροποίησης και της κοινωνικής 
ανάπτυξης. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών που 
σχετίζονται με το ισοζύγιο πληρωμών της 
Ιορδανίας, και στην δρομολόγηση ή 
στήριξη πολιτικών γενικούς συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 6
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ολόκληρο το ποσό της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης χορηγείται στην 
Ιορδανία υπό μορφή δανείων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να δανειστεί εξ ονόματος 
της Ένωσης τα αναγκαία κεφάλαια από τις 
κεφαλαιαγορές ή από χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και να τα δανείσει στη 
συνέχεια στην Ιορδανία. Τα δάνεια έχουν 
μέγιστη μέση διάρκεια 15 ετών.

2. Ολόκληρο το ποσό της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης χορηγείται στην 
Ιορδανία υπό μορφή επιχορηγήσεων, 
ακυρώσεων δημόσιου χρέους και δανείων 
μηδενικού επιτοκίου. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να δανειστεί εξ ονόματος 
της Ένωσης τα αναγκαία κεφάλαια από τις 
κεφαλαιαγορές ή από χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και να τα μεταφέρει στη 
συνέχεια στην Ιορδανία. Τα δάνεια έχουν 
μέγιστη μέση διάρκεια 15 ετών.

Or. en
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Τροπολογία 7
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς 
τις συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας 
που έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ιορδανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για 
περίοδο δυόμισι ετών, αρχής γενομένης 
από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη 
ισχύος του Μνημονίου Συνεννόησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

4. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για 
περίοδο δυόμισι ετών, αρχής γενομένης 
από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη 
ισχύος ενός Μνημονίου Συνεννόησης.

Or. en

Τροπολογία 9
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
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Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν οι ανάγκες χρηματοδότησης 
της Ιορδανίας μειωθούν σημαντικά κατά 
την περίοδο εκταμίευσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης σε σύγκριση με 
τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή, 
ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 7 παράγραφος 2, μειώνει το ποσό 
της συνδρομής ή την αναστέλλει ή την 
ακυρώνει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις 
αρχές της Ιορδανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους όρους οικονομικής 
πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, 
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 («Μνημόνιο Συνεννόησης») 
το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα 
για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι 
όροι οικονομικής πολιτικής και οι 
χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται 
στο Μνημόνιο Συνεννόησης είναι 
συνεπείς με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων 

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις 
αρχές της Ιορδανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους όρους, που περιλαμβάνουν 
χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των 
εν λόγω όρων.
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των προγραμμάτων μακροοικονομικής 
προσαρμογής και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η 
Ιορδανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

Or. en

Τροπολογία 11
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας των 
συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών στην Ιορδανία, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Κατά τον 
σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής 
λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη η 
πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα 
των αγορών, η ανάπτυξη θεμιτών 
εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων 
και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο 
της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την 
πρόοδο στην επίτευξη των στόχων 
αυτών.

2. Οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας των 
συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών στην Ιορδανία, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 12
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί 
όροι της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
καθορίζονται σε μια δανειακή σύμβαση 
που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της 
Επιτροπής και των αρχών της Ιορδανίας.

3. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί 
όροι της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
θα καθορίζονται με μια συμφωνία 
επιχορηγήσεων, ακύρωσης δημοσίου 
χρέους και δανείων μηδενικού επιτοκίου 
που θα πρέπει να συναφθεί μεταξύ της 
Επιτροπής και των αρχών της Ιορδανίας.

Or. en

Τροπολογία 13
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά 
διαστήματα, ότι οι όροι που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, εξακολουθούν 
να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένου και 
του κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές 
της Ιορδανίας συνάδουν με τους στόχους 
της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το 
ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά 
διαστήματα, ότι οι όροι που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, εξακολουθούν 
να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένου και 
του κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές 
της Ιορδανίας συνάδουν με τους στόχους 
της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συντονίζεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 14
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των όρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 

1. Με την επιφύλαξη των όρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 



AM\1192703EL.docx 11/13 PE643.221v01-00

EL

συνδρομή της Ένωσης χορηγείται από την 
Επιτροπή υπό μορφή δανείου σε τρεις 
δόσεις. Το ύψος κάθε δόσης καθορίζεται 
στο Μνημόνιο Συνεννόησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

συνδρομή της Ένωσης χορηγείται από την 
Επιτροπή σε τρεις δόσεις. Το ύψος κάθε 
δόσης καθορίζεται στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 15
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις συνεχείς ικανοποιητικές 
επιδόσεις ως προς την εφαρμογή 
προγράμματος πολιτικής που 
περιλαμβάνει μέτρα ισχυρής 
προσαρμογής και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων τα οποία στηρίζονται 
από μη προληπτική πιστωτική συμφωνία 
του ΔΝΤ· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον η συγκυρία επιτρέπει 
μείωση του επιτοκίου του δανείου και 
εφόσον υποβάλλει αίτημα η Ιορδανία, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος 
των αρχικών δανειοληπτικών πράξεων ή 
μπορεί να αναπροσαρμόσει τους 
αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι 
πράξεις αναχρηματοδότησης ή 
αναπροσαρμογής διενεργούνται σύμφωνα 

διαγράφεται
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με τις παραγράφους 1 και 4 και δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα την παράταση της 
διάρκειας των οικείων δανειοληπτικών 
πράξεων ή την αύξηση του οφειλόμενου 
κεφαλαίου κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής των πράξεων 
αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 17
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα έξοδα της Ένωσης που 
συνδέονται από τις δανειοληπτικές και 
τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης βαρύνουν την 
Ιορδανία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τις εξελίξεις ως προς τις πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τις εξελίξεις ως προς τις πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 19
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η δανειακή σύμβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες:

3. Η συμφωνία επιχορηγήσεων, 
ακυρώσεων χρέους και δανείων 
μηδενικού επιτοκίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 περιλαμβάνει 
διατάξεις οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 20
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες 
στις οποίες υποβάλλεται η Ένωση σε 
σχέση με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
επιβαρύνουν την Ιορδανία.

διαγράφεται

Or. en


