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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис
(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2016)0067),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-
0032/2016),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-
0187/2016),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към 
настоящата резолюция;

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 
внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Настоящото решение се приема, без да се засягат разпоредбите на съвместната 
декларация, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, което 
трябва да продължи да се счита за основа за всички решения на Европейския 
парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави и 
територии.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тунис успя да консолидира своя демократичен преход. Днес страната има 
конституция, която защитава правата и свободите, както и консолидирана съдебна 
система и независими медии. Тя е управлявана от широко коалиционно правителство, 
избрано чрез свободни и прозрачни избори, и е подкрепяна от предприемчиво и 
модерно гражданско общество, което с основание получи Нобеловата награда за мир, 
присъдена на тунизийския квартет за национален диалог. 

В момента обаче Тунис преживява изключително големи трудности. Страната няколко 
пъти стана обект на атентати и терористични нападения, които сериозно засегнаха 
нейни ключови икономически отрасли, като например туризма. Растежът, който 
трябваше да бъде 3% през 2015 г., беше коригиран в низходяща посока до 0,5% за 2016 
г., равнището на безработица е средно 15%, като достига 20% за жените и 28,6% за 
младите хора, завършили висше образование. Освен това регионалният контекст от 
гледна точка на сигурността и политическата обстановка е изключително нестабилен, 
по-конкретно поради факта, че страната граничи с Либия. 

Въпреки всички тези предизвикателства Тунис продължава да постига много 
съществен напредък, като консолидира демократичния преход в страната, провежда 
реформите, необходими за модернизирането на икономическите си структури, и 
укрепва отношенията си със своите партньори, включително Европейския съюз, с 
който понастоящем води преговори за споразумение за свободна търговия. 

Много е важно Тунис да успее и да осуети действията на всички, които желаят да 
дестабилизират страната. Ето защо Европа трябва да демонстрира солидарност и 
решителност да подпомага Тунис и да подкрепя неговото развитие чрез много 
конкретни действия, които са от пряка полза за населението на страната. 

В тази връзка макрофинансовата помощ (МФП) е европейски финансов инструмент, 
който може да бъде мобилизиран в подкрепа на трета държава, която се намира в 
кризисна ситуация. Благодарение на проведените в страната реформи Тунис напълно 
отговаря на предварителните политически условия за предоставяне на макрофинансова 
помощ, по-специално по отношение на зачитането на демокрацията, правата на човека 
и принципите на правовата държава. 

На 15 май 2014 г. беше одобрена първата програма за макрофинансова помощ за Тунис 
в размер на 300 милиона евро, за да се подкрепят усилията на страната за реформи, 
насочени към подобряване на управлението на публичните финанси и 
функционирането на данъчната система, укрепване на системата за социално 
осигуряване, реформиране на финансовия сектор и подобряване на регулаторната 
рамка за търговия и инвестиции. Два транша по линия на тази програма вече бяха 
изплатени през 2015 г., а третият транш ще бъде изплатен през 2016 г. 

През август 2015 г., в отговор на искането на правителството на Тунис, Европейската 
комисия предвиди втора програма за макрофинансова помощ за Тунис в размер на 
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общо 500 милиона евро, които ще бъдат предоставени под формата на средносрочни 
заеми на финансовите пазари при изгодни условия.  Тази програма за помощ ще 
подкрепи провежданите от Тунис реформи за подобряване на бюджетното състояние, 
осигуряване на стабилност за платежния баланс и създаване на по-благоприятна среда 
за инвестиции. 

Поради това докладчикът е съгласен с предложението на Европейската комисия и би 
желал тази допълнителна програма за помощ да влезе в сила възможно най-бързо, за да 
подпомогне Тунис в един критичен момент. 
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