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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej 
makrofinančnej pomoci Tunisku
(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0067),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0032/2016),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0187/2016),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v 
prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby bolo dotknuté spoločné vyhlásenie prijaté spolu s 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 778/2013/EÚ o poskytnutí ďalšej 
makrofinančnej pomoci Gruzínsku, ktoré bude naďalej slúžiť ako základ pre všetky 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní makrofinančnej pomoci tretím 
krajinám a územiam.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tunisku sa podarilo upevniť prechod k demokracii. V súčasnosti má ústavu, ktorá chráni 
práva a slobody, stabilné súdnictvo a nezávislé médiá. Na čele krajiny je vláda širokej 
koalície, ktorá bola zvolená v slobodných a transparentných voľbách a opiera sa o modernú, 
podnikateľsky založenú občiansku spoločnosť. Krajina bola právom ocenená Nobelovou 
cenou mieru, ktorú získalo tuniské Kvarteto pre národný dialóg. 

Tunisko má však v súčasnosti veľmi veľké problémy. Niekoľkokrát bolo terčom atentátov a 
teroristických útokov, ktoré výrazne zasiahli kľúčové hospodárske odvetvia, ako je cestovný 
ruch. Rast, ktorý mal byť v roku 2015 na úrovni 3 %, klesol v roku 2016 opäť na úroveň 
0,5 %, priemerná miera nezamestnanosti je 15 %, v prípade žien predstavuje 20 % a u 
mladých absolventov vysokých škôl 28,6 %. Okrem toho je bezpečnostná a politická situácia 
v regiónoch mimoriadne nestabilná, a to najmä vzhľadom na spoločné hranice s Líbyou. 

Tunisko však napriek všetkým uvedeným problémom naďalej robí výrazný pokrok: pevne 
zakotvilo demokratické zmeny v krajine, vykonáva reformy, ktoré si vyžaduje modernizácia 
jeho hospodárskych štruktúr, a posilňuje vzťahy so svojimi partnermi, konkrétne s Európskou 
úniou, s ktorou v súčasnosti rokuje o dohode o voľnom obchode. 

Pre Tunisko je veľmi dôležité, aby uspelo a aby zmarilo všetky pokusy o destabilizáciu. Práve 
preto musí byť Európa solidárna a odhodlane Tunisko podporovať a pomáhať mu v rozvoji 
prostredníctvom konkrétnych opatrení, z ktorých budú mať priamy úžitok obyvatelia krajiny. 

Makrofinančná pomoc predstavuje v tomto ohľade európsky finančný nástroj, ktorý možno 
mobilizovať na podporu tretieho štátu, ktorý čelí kríze. Vďaka reformám, ktoré sa uskutočnili 
v krajine, Tunisko v plnej miere spĺňa politické podmienky nevyhnutné na udelenie 
makrofinančnej pomoci, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie, ľudských práv a 
právneho štátu. 

15. mája 2014 bol schválený prvý program pre Tunisko v hodnote 300 miliónov EUR na 
podporu reformného úsilia krajiny zameraného na zlepšenie hospodárenia s verejnými 
financiami a fungovania daňového systému, posilnenie siete sociálneho zabezpečenia, 
reformu finančného sektora a napokon na zlepšenie regulačného rámca pre oblasť obchodu a 
investícií. Dve časti tohto programu už boli prevedené v roku 2015 a tretia časť bude 
vyplatená v priebehu roku 2016. 

Ako reakciu na žiadosť tuniskej vlády Európska komisia vypracovala v auguste 2015 druhý 
program makrofinančnej pomoci Tunisku v celkovej hodnote 500 miliónov EUR, ktoré budú 
poskytnuté formou strednodobého úveru na finančných trhoch za výhodných podmienok.  
Tento program pomoci má predstavovať pomoc pri reformách, ktoré Tunisko uskutočňuje s 
cieľom zlepšiť svoju rozpočtovú situáciu, vyrovnať platobnú bilanciu a vytvoriť priaznivejšie 
prostredie pre investície. 

Spravodajkyňa preto podporuje návrh Európskej komisie a želá si, aby doplňujúci program 
pomoci mohol čo najskôr nadobudnúť účinnosť a pomôcť tak Tunisku v rozhodujúcej chvíli. 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Ref. č.: D (2016) 17045

Vážený pán Bernd Lange
predseda Výboru pre medzinárodný obchod (INTA)

Vec: Makrofinančná pomoc Tuniskej republike – COM(2016)67 final 
COD(2016)0039

Vážený pán Lange,

Ako schválili koordinátori Výboru pre zahraničné veci (AFET) a s cieľom umožniť rýchle 
konanie v súvislosti s týmto návrhom, mám tú česť ako predseda výboru AFET zaslať 
prostredníctvom tohto listu stanovisko nášho výboru k návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tuniskej republike.

Výbor AFET plne podporuje návrh udeliť Tuniskej republike túto makrofinančnú pomoc v 
maximálnej výške 500 mil. EUR. Ako však už bolo uvedené pri poskytnutí prvej 
makrofinančnej pomoci, možnosť poskytnutia pomoci Tunisku vo forme grantov doteraz 
nebola ani zvažovaná.

Ako sa uvádza v návrhu, hospodárska situácia v Tunisku nie je optimálna, keďže krajina čelí 
v kontexte posilňovania demokratických zmien okrem sociálno-ekonomických problémov aj 
bezpečnostným problémom. Pretrvávajúce sociálno-ekonomické a rozpočtové problémy 
súvisiace s nestabilitou sú stále hlavnými výzvami nielen pre Tunisko, ale aj pre celý región, 
ako aj pre jeho hlavného obchodného partnera, Európsku úniu. 

Je veľmi znepokojujúce, že vonkajší dlh Tuniska sa zvýšil z úrovne 48 % HDP v roku 2011 
na odhadovaných 56,2 % HDP v roku 2014 a očakáva sa, že v roku 2018 bude kulminovať na 
úrovni 72 % HDP. Napriek tomu bude makrofinančná pomoc k dispozícii počas dva a pol 
roka, počnúc prvým dňom od nadobudnutia účinnosti memoranda o porozumení (pozri článok 
1 ods. 4). Preto bude vonkajší dlh počas tohto obdobia na najvyššej úrovni. Z tohto dôvodu by 
sa už mal plánovať kompenzačný mechanizmus s cieľom čeliť budúcim výzvam.

Náklady na operácie prijímania a poskytovania pôžičiek na základe tohto rozhodnutia Rady a 
Parlamentu by nemalo znášať Tunisko alebo prinajmenšom by sa mali rozdeliť medzi EÚ a 
Tunisko (pozri článok 4).

./..



RR\1096182SK.doc 9/12 PE580.440v02-00

SK

Keďže EÚ udelila Tunisku štatút „privilegovaného partnerstva“ a na základe zriadenia 
Spoločného parlamentného výboru EÚ – Tunisko 18. februára tohto roku, by som chcel 
odporučiť, aby Európska Komisia a tuniské orgány rokovali o memorande (pozri článok 3) a 
aby o ňom viedli rozpravu členovia tohto spoločného parlamentného výboru, ktorý pozostáva 
z poslancov Európskeho parlamentu a zhromaždenia ľudových zástupcov Tuniska. Spoločný 
parlamentný výbor EÚ – Tunisko by mal tiež prerokovať monitorovanie uvedené v článku 2, 
ako aj správu o vykonávaní tohto rozhodnutia uvedenú v článku 8.

Výbor je presvedčený, že EÚ a medzinárodné finančné inštitúcie by mali prejaviť silnú 
podporu týkajúcu sa stabilizácie tohto dôležitého partnera južného susedstva, najmä 
vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri konsolidácii demokratického procesu a na regionálnu 
situáciu.

Chcel by som však zdôrazniť, že termíny na prijatie pozície Parlamentu sú príliš krátke, 
keďže návrh bol predložený 2. marca 2016. To bránilo nášmu výboru, aby prijal stanovisko o 
tejto veľmi dôležitej otázke. Bol som upozornený na skutočnosť, že GR ECFIN dokonca pri 
plánovaní uvažoval o tom, že Parlament prijme rozhodnutie už v prvom čítaní dňa 27. – 28. 
apríla. Takýto návrh by skôr Parlament odradil od spôsobu, akým uplatňuje demokratický 
výkon svojich legislatívnych právomocí. 

Očakával by som, že vnútroštátna situácia a špecifiká partnerov EÚ sa pri rokovaniach o 
takých dôležitých otázkach ako „makrofinančná pomoc“náležite zohľadňujú a dodržiavajú. 
Vzhľadom na to, že ramadán pripadá na jún a nasleduje leto, budú sa musieť rokovania o 
memorande o porozumení pozastaviť až do jesene. Naliehanie Európskej Komisie, aby 
Parlament prijal svoju pozíciu čo najrýchlejšie, je teda neodôvodnené.

Pevne verím, že výbor INTA náležite zohľadní toto stanovisko pri prijímaní svojho 
stanoviska, ako aj počas rokovaní s Radou.

S úctou

Elmar Brok

v kópii: pán Pier Antonio Panzeri, predseda Delegácie pre vzťahy s krajinami Maghrebu
pani Marielle de Sarnez, spoluspravodajkyňa
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ROZPOČET

D(2016)20958

Vážený pán Bernd LANGE
predseda
Výbor pre medzinárodný obchod
Európsky parlament
ASP 12G205
Brusel

Vec: Návrh rozhodnutia o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku

Vážený pán predseda,

Výbor INTA práve pripravuje správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku (2016/0039(COD)).

Koordinátori sa rozhodli predložiť stanovisko Výboru pre rozpočet listom namiesto 
vypracovania formálneho stanoviska.

Výbor pre rozpočet uznáva, že ekonomické dôsledky politickej transformácie, regionálnej 
nestability, bezpečnostných hrozieb a sociálnych nepokojov ovplyvňujú už aj tak krehkú 
platobnú bilanciu a fiškálnu pozíciu Tuniska.

Prvé poskytovanie makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške 300 miliónov EUR začalo v roku 
2014 s cieľom doplniť program Medzinárodného menového fondu. Na žiadosť tuniskej vlády 
je tento nový návrh (MFA-II) zároveň doplnením nadväzujúceho programu MMF a dosiahne 
výšku dodatočných 500 miliónov EUR vo forme strednodobých úverov, ktoré by mali byť 
vyplatené v troch tranžiach, s cieľom pokryť zvyšné potreby vonkajšieho financovania 
Tuniska. 

Výbor pre rozpočet berie na vedomie, že Garančný fond pre vonkajšie opatrenia by mal byť 
dotovaný sumou 45 miliónov EUR (9 % úverov). Rozpočtové prostriedky budú musieť byť 
zahrnuté do rozpočtu Únie s dvojročným oneskorením, t. j. do rozpočtov na rok 2018 a 2019, 
pričom sa predpokladá, že úver bude vyplatený v rokoch 2016 a 2017.

Výbor pre rozpočet navrhované operácie MFA-II podporuje ako nevyhnutný doplnok 
medzinárodnej a európskej pomoci poskytovanej Tunisku a ako prejav solidarity s touto 
krajinou. 

Výbor berie na vedomie, že v štandardnom znení rozhodnutí o makrofinančnej pomoci bolo 
vykonaných niekoľko drobných zmien s cieľom poskytnúť trochu viac flexibility pri 
uplatňovaní podmienenosti. Vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila náležité splnenie 
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podmienok spojených s operáciami makrofinančnej pomoci a aby pritom vzala do úvahy 
špecifickú situáciu prijímajúcich krajín, menovite mieru nasadenia príslušnej krajiny a 
problémy, ktorým musí čeliť.

Výbor však zdôrazňuje, že úvery v rámci makrofinančnej pomoci sú len jedným z dostupných 
nástrojov na podporu Tuniska a že existovala možnosť zvážiť poskytovanie grantov MFA v 
rámci makrofinančnej pomoci. 

Pripomína, že hlavným nástrojom na podporu Tuniska je nástroj európskeho susedstva (ENI), 
v rámci ktorého sa tejto krajine od začiatku obdobia VFR 2014 – 2020 s výnimkou 
regionálnych programov ročne pridelilo v priemere 115 miliónov EUR. V rámci ENI je 
Tunisko prvým príjemcom pomoci zo zastrešujúceho programu, ktorým sa odmeňuje pokrok 
v oblasti demokratických reforiem (zásada „viac za viac“), pričom v roku 2015 dostalo z tohto 
programu ďalších 71,8 milióna EUR. 

Tunisko takisto čerpá finančné prostriedky z nástroja na podporu stability a mieru a z 
európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a je zapojené do programov EÚ, ako je 
napríklad Erasmus+.

Preto, s cieľom vyrovnať sa s výzvami demokratických reforiem na jednej strane a stability a 
bezpečnosti na druhej strane, vyzýva výbor Komisiu, aby pokračovala v zvyšovaní podpory 
EÚ pre Tunisko a bola v tomto zmysle pripravená preskúmať akýkoľvek vhodný rozpočtový 
návrh v rámci príslušných nástrojov.

S úctou

Jean Arthuis
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