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1.6.2016 A8-0187/1

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando que é necessário 
redobrar os esforços para facilitar a 
restituição dos bens desviados pelo regime 
de Ben Ali e que a revisão da dívida 
externa da Tunísia e a suspensão dos 
pagamentos dessa dívida podem 
contribuir para a recuperação económica 
e o desenvolvimento;

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/2

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União coloca à disposição da 
Tunísia assistência macrofinanceira num 
montante máximo de 500 milhões de EUR 
(a seguir designada «assistência 
macrofinanceira da União»), com vista a 
apoiar a estabilização económica e as 
reformas de fundo da Tunísia. A 
assistência contribuirá para cobrir as 
necessidades da balança de pagamentos 
da Tunísia, conforme identificadas no 
programa do FMI.

1. A União coloca à disposição da 
Tunísia assistência macrofinanceira num 
montante máximo de 1 000 milhões de 
EUR (a seguir designada «assistência 
macrofinanceira da União»), com vista a 
apoiar o desenvolvimento económico da 
Tunísia. A assistência é paga sob a forma 
de subvenções. A assistência não fica 
subordinada à execução de um programa 
do FMI. O Memorando de Entendimento 
que será objeto de acordo entre a União e 
o Governo da Tunísia incluirá apenas 
condições relacionadas com o reforço do 
processo de reforma democrática na 
Tunísia, como, por exemplo, o reforço dos 
direitos democráticos e humanos, 
incluindo os direitos dos trabalhadores, 
na Tunísia. A assistência deve, acima de 
tudo, contribuir para combater a pobreza e 
promover o desenvolvimento local, 
incluindo a diminuição significativa do 
desemprego e da pobreza, em particular 
entre os jovens, bem como a execução de 
programas de investimento público no 
domínio da habitação, da saúde e da 
educação;
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1.6.2016 A8-0187/3

Alteração 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 
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O desembolso da assistência 
macrofinanceira da União deve ser gerido 
pela Comissão em conformidade com os 
acordos ou memorandos de entendimento 
celebrados entre o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a Tunísia, e no 
respeito dos princípios e objetivos 
essenciais das reformas económicas 
definidos no Acordo de Associação 
UE-Tunísia, aprovado no âmbito da 
Política Europeia de Vizinhança (PEV). 
A Comissão deve informar regularmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre a 
evolução da assistência macrofinanceira da 
União, incluindo sobre os desembolsos, e 
deve transmitir-lhes, em tempo útil, os 
documentos pertinentes.

3. O desembolso da assistência 
macrofinanceira da União deve ser gerido 
pela Comissão em conformidade com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento 
económico da Tunísia e a redução do 
desemprego. A Comissão deve informar 
regularmente o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a evolução da assistência 
macrofinanceira da União, incluindo sobre 
os desembolsos, e deve transmitir-lhes, em 
tempo útil, os documentos pertinentes.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/4

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, seguindo o 
procedimento consultivo previsto no artigo 
7.º, n.º 2, deve definir claramente, em 
acordo com as autoridades tunisinas, as 
condições financeiras e de política 
económica, centrando-se nas reformas 
estruturais e na solidez das finanças 
públicas, a que fica sujeita a assistência 
macrofinanceira da União e a estabelecer 
num Memorando de Entendimento (a 
seguir designado «o Memorando de 
Entendimento»). As condições financeiras 
e de política económica estabelecidas no 
Memorando de Entendimento devem ser 
consentâneas com os acordos ou 
memorandos referidos no artigo 1.º, n.º 3, 
incluindo os programas de ajustamento 
macroeconómico e de reformas 
estruturais implementados pela Tunísia 
com o apoio do FMI.

1. A Comissão, seguindo o 
procedimento consultivo previsto no artigo 
7.º, n.º 2, deve definir claramente, em 
acordo com as autoridades tunisinas, as 
condições financeiras e de política 
económica, centrando-se nas reformas 
estruturais e na solidez das finanças 
públicas, a que fica sujeita a assistência 
macrofinanceira da União e a estabelecer 
num Memorando de Entendimento (a 
seguir designado «o Memorando de 
Entendimento»). As condições financeiras 
e de política económica estabelecidas no 
Memorando de Entendimento devem ser 
consentâneas com os acordos ou 
memorandos referidos no artigo 1.º, n.º 3.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/5

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) um resultado satisfatório contínuo 
na execução de um programa de ação que 
inclua medidas robustas de ajustamento e 
de reformas estruturais, apoiadas por um 
mecanismo de crédito não cautelar do 
FMI; e

Suprimido

Or. en


