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P8_TA(2016)0447 

Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o Prijedlogu odluke 

Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj 

Kraljevini Jordanu (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0431), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0242/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s 

Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju 

dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji1, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove i pismo Odbora za proračune, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 4. studenoga 2016. obvezao prihvatiti 

stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije,  

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0296/2016), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kako je navedeno u nastavku; 

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj 

Rezoluciji; 

3. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj 

prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

                                                 
1  SL L 218, 14.8.2013., str. 15. 



 

 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim 

parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2016. radi 

donošenja Odluke (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje 

makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu 

 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2016/2371.) 

 

 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

 

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

S obzirom na fiskalne izazove i u izvanrednim okolnostima s kojima se Jordan suočava kao 

rezultat udomljavanja više od 1,3 milijuna Sirijaca, Komisija će 2017. godine, ako je to 

primjereno, podnijeti novi prijedlog za produženje i povećanje makrofinancijske pomoći za 

Jordan, nakon uspješnog zaključenja druge operacije MFA i pod uvjetom da su ispunjene 

uobičajene pretpostavke za tu vrstu pomoći, uključujući ažuriranu ocjenu Komisije o 

potrebama Jordana za vanjskim financiranjem. Ta ključna pomoć za Jordan, pomoći će toj 

zemlji u održavanju makroekonomske stabilnosti te sačuvati razvojne rezultate i omogućiti 

nastavak reformskog programa zemlje. 

 


