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P8_TA(2016)0447 

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu 

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

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0431), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0242/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętą wraz z 

decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w 

sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji1, 

– uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych oraz pismo Komisji Budżetowej, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 4 listopada 2016 r. 

do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0296/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

                                                 
1  Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15. 



 

 

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 

do niniejszej rezolucji;  

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 

listopada 2016 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/... w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu 

Haszymidzkiemu 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2016/2371.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

 

W świetle wyzwań fiskalnych oraz nadzwyczajnych okoliczności, z jakimi Jordania ma do 

czynienia w wyniku przyjęcia ponad 1,3 mln Syryjczyków, Komisja złoży w 2017 r. w razie 

potrzeby nową propozycję rozszerzenia i zwiększenia pomocy makrofinansowej dla Jordanii 

po pomyślnym zamknięciu drugiej operacji pomocy makrofinansowej oraz pod warunkiem, 

że spełnione zostaną zwyczajne warunki dla tego rodzaju pomocy, w tym dostępna będzie 

zaktualizowana ocena zewnętrznych potrzeb finansowych Jordanii dokonana przez Komisję. 

Ta kluczowa dla Jordanii pomoc pomogłaby temu państwu w utrzymaniu stabilności 

makroekonomicznej, jednocześnie umożliwiając zachowanie korzyści rozwojowych i 

kontynuowanie programu reform w państwie. 

 

 

 

 


