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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0447 

Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale ***I 

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku 

finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2016)0431 – C8-

0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0431), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0242/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu 

koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL 

täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale1, 

– võttes arvesse väliskomisjoni kirja ja eelarvekomisjoni kirja, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 4. novembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust 

kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0296/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni ühisavalduse; 

                                                 
1  ELT L 218, 14.8.2013, lk 15. 



 

 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 

2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/… 

täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi 

Kuningriigile 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2016/2371) lõplikule kujule 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus 

Võttes arvesse Jordaania rahalisi raskusi ja erakordseid asjaolusid, mis tulenevad enam kui 

1,3 miljoni süürlase vastuvõtmisest, esitab komisjon asjakohasel juhul 2017. aastal, pärast 

teise makromajandusliku finantsabi paketi edukat lõpuleviimist, ettepaneku pikendada ja 

suurendada Jordaaniale antavat makromajanduslikku finantsabi, tingimusel, et seda liiki abi 

tavapärased eeltingimused, sh Jordaania välisrahastuse vajaduste ajakohastatud hinnang 

Komisjoni poolt, on täidetud. See Jordaaniale hädavajalik abi aitaks riigil hoida 

makromajanduslikku stabiilsust, säilitades samal ajal saavutatud arengut ja jätkates riigi 

reformikava elluviimist. 

 


