
Europees Parlement 
2014-2019  

 

AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2016)0447 

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2016 over het 

voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van 

verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 

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

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0431), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0242/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is 

aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië1, 

– gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken en de brief van de 

Begrotingscommissie, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 4 

november 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, 

overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0296/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

                                                 
1  PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15. 



gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



P8_TC1-COD(2016)0197 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2016 

met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2016/... van het Europees Parlement en 

de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch 

Koninkrijk Jordanië  

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2016/2371.) 

  



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

 

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

In het licht van de budgettaire uitdagingen en uitzonderlijke omstandigheden waarmee 

Jordanië wordt geconfronteerd door de aanwezigheid van meer dan 1,3 miljoen Syriërs op 

zijn grondgebied, zal de Commissie in 2017, indien passend, een nieuw voorstel tot 

uitbreiding en verhoging van macrofinanciële bijstand aan Jordanië voorleggen, na 

succesvolle afronding van de tweede macrofinanciële bijstand, en mits aan de gewoonlijke 

voorwaarden voor dit type bijstand is voldaan, met inbegrip van een bijgestelde beoordeling 

door de Commissie van de externe financieringsbehoeften van Jordanië. Deze belangrijke 

bijstand zal het land helpen macro-economische stabiliteit te bewaren en tezelfdertijd 

ontwikkelingsresultaten te boeken en verdere hervormingen door te voeren. 

 


