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Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan  ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2016 om forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til 

Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2016)0431 – C8–0242/2016 – 

2016/0197(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0431), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0242/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev 

vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. 

august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien1,  

– der henviser til skrivelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget, 

– der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. november 2016 forpligtede 

sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0296/2016), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet 

                                                 
1  EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15. 



 

 

som bilag til denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2016 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/... om 

yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/2371.) 

 

 

  



 

 

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

 

 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

 

Set i lyset af de finanspolitiske udfordringer og de ekstraordinære omstændigheder, som 

Jordan står over for, fordi landet huser flere end 1,3 millioner syrere, vil Kommissionen, hvis 

det er hensigtsmæssigt, i 2017 forelægge et nyt forslag om at udvide og øge den 

makrofinansielle bistand til Jordan, efter en vellykket gennemførelse af ovennævnte 

makrofinansielle bistand, og forudsat at de sædvanlige betingelser for denne type bistand er 

opfyldt, herunder en ajourført vurdering fra Kommissionen af Jordans eksterne 

finansieringsbehov. Denne afgørende bistand til Jordan vil hjælpe landet med at fastholde den 

makroøkonomiske stabilitet, samtidig med at de udviklingsmæssige gevinster bevares, og 

landets reformdagsorden kan videreføres. 


