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Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o predlogu 

sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0431), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0242/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s 

Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji1, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve in pisma Odbora za proračun, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. novembra 2016, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0296/2016), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

                                                 
1  UL L 218, 14.8.2013, str. 15. 



 

 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2016 z 

namenom sprejetja Sklepa (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/2371.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

Ob upoštevanju fiskalnih izzivov in izrednih okoliščin, s katerimi se Jordanija sooča zaradi 

sprejema več kot 1,3 milijona Sircev, bo Komisija leta 2017 po potrebi predložila nov predlog 

za podaljšanje in povečanje makrofinančne pomoči Jordaniji, če bo drugi ukrep 

makrofinančne pomoči uspešno zaključen in če bodo izpolnjeni običajni predpogoji za to 

vrsto pomoči, vključno s posodobljeno oceno Komisije o potrebah Jordanije po zunanjem 

financiranju. Ta pomoč, ki je za Jordanijo ključnega pomena, bi ji pomagala ohraniti 

makroekonomsko stabilnost, pa tudi razvojne dosežke in nadaljevanje izvajanja programa 

reform v državi.  

 


