
AM\1097069CS.doc PE596.864v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

1.6.2016 A8-0187/1

Pozměňovací návrh 1
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Makrofinanční pomoc Tunisku
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) vzhledem k tomu, že je třeba dále 
vyvíjet značné úsilí s cílem usnadnit 
navrácení majetku zpronevěřeného Ben 
Alího režimem, a vzhledem k tomu, že 
přezkum vnějšího dluhu Tuniska a 
pozastavení splátek tohoto dluhu by mohly 
přispět k hospodářskému oživení a 
rozvoji;
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1.6.2016 A8-0187/2

Pozměňovací návrh 2
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Makrofinanční pomoc Tunisku
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie poskytne Tunisku 
makrofinanční pomoc (dále jen 
„makrofinanční pomoc Unie“) v 
maximální výši 500 milionů EUR s cílem 
podpořit hospodářskou stabilizaci Tuniska 
a jeho obsáhlý program reforem. Pomoc 
přispěje k pokrytí potřeb Tuniska v oblasti 
platební bilance stanovených v programu 
MMF.

1. Unie poskytne Tunisku 
makrofinanční pomoc (dále jen 
„makrofinanční pomoc Unie“) v 
maximální výši 1 000 milionů EUR s cílem 
podpořit hospodářský rozvoj Tuniska. 
Pomoc bude poskytnuta formou grantů. 
Pomoc nebude podmíněna provedením 
programu MMF. Memorandum o 
porozumění, na němž se dohodnou Unie a 
tuniská vláda, bude zahrnovat pouze ty 
podmínky, jež se týkají posílení procesu 
demokratické reformy v Tunisku, např. 
posílení demokratických a lidských práv, 
včetně práv pracovníků, v této zemi. Tato 
pomoc přispěje především k boji proti 
chudobě a podpoře místního rozvoje, což 
zahrnuje i značné snížení 
nezaměstnanosti a chudoby, především 
mladých lidí, a rozvoj veřejných 
investičních programů v oblasti bydlení, 
zdraví a vzdělávání;
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1.6.2016 A8-0187/3

Pozměňovací návrh 3
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Makrofinanční pomoc Tunisku
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Uvolnění makrofinanční pomoci 
Unie řídí Komise způsobem, který je v 
souladu s dohodami nebo ujednáními 
uzavřenými mezi Mezinárodním měnovým 
fondem (MMF) a Tuniskem a s hlavními 
zásadami a cíli ekonomických reforem 
stanovených v dohodě o přidružení mezi 
EU a Tuniskem, která byla dohodnuta v 
rámci evropské politiky sousedství. 
Komise pravidelně informuje Evropský 
parlament a Radu o vývoji v oblasti 
makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 
vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 
příslušné dokumenty.

3. Uvolnění makrofinanční pomoci 
Unie řídí Komise způsobem, který je v 
souladu s cílem podpořit hospodářský 
rozvoj Tuniska a snížit nezaměstnanost. 
Komise pravidelně informuje Evropský 
parlament a Radu o vývoji v oblasti 
makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 
vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 
příslušné dokumenty.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/4

Pozměňovací návrh 4
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Makrofinanční pomoc Tunisku
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
tuniskými orgány jasně vymezené 
podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
jakož i finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 
přičemž se zaměří na strukturální reformy 
a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 
budou stanoveny v memorandu o 
porozumění (dále jen „memorandum o 
porozumění“). Podmínky v oblasti 
hospodářské politiky a finanční podmínky 
stanovené v memorandu o porozumění 
musí být v souladu s dohodami nebo 
ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, 
včetně makroekonomických ozdravných 
programů a programů strukturálních 
reforem prováděných Tuniskem za 
podpory MMF.

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
tuniskými orgány jasně vymezené 
podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
jakož i finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 
přičemž se zaměří na strukturální reformy 
a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 
budou stanoveny v memorandu o 
porozumění (dále jen „memorandum o 
porozumění“). Podmínky v oblasti 
hospodářské politiky a finanční podmínky 
stanovené v memorandu o porozumění 
musí být v souladu s dohodami nebo 
ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/5

Pozměňovací návrh 5
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou, Kateřina Konečná
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Makrofinanční pomoc Tunisku
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průběžné uspokojivé výsledky při 
provádění politického programu, který 
zahrnuje důrazná opatření zaměřená na 
ozdravení a strukturální reformy a 
podporovaná úvěrovou dohodou s MMF, 
která nemá preventivní charakter; a dále

vypouští se

Or. en


