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Изменение  2 

Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Уили Мейер 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0110/2014 

Витал Мурейра 

Макрофинансова помощ за Република Тунис 

COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD) 

Предложение за решение 

Съображение 4 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) следователно външният 

държавен дълг на страните от 

Северна Африка и Близкия Изток, 

включително Тунис, се счита за 

омразен дълг, като се има предвид, че 

той е натрупан от диктаторски 

режими предимно чрез личното 

обогатяване на политическия и 

икономическия елит и чрез 

закупуването на оръжия, често 

използвани за потискане на 

собственото им население; Ето защо 

съответният дълг следва да бъде 

отменен. 

Or. en 
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Изменение  3 

Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Уили Мейер 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0110/2014 

Витал Мурейра 

Макрофинансова помощ за Република Тунис 

COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD) 

Предложение за решение 

Съображение 4 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) За да може макрофинансовата 

помощ на Съюза да посрещне 

основателните аспирации на 

тунизйския народ, тя следва на първо 

място да допринесе за борбата срещу 

бедността и за насърчаването на 

местното развитие; това следва да 

включва значимо намаляване на 

безработицата и бедността чрез 

създаването на работни места със 

съответни профсъюзни прави и при 

достойни условия на труд, по-

специални за младите хора, както и 

изпълнението а програми за публични 

инвестиции в областта на 

жилищния фонд, здравеопазването и 

образованието. 

Or. en 
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Изменение  4 

Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Уили Мейер 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0110/2014 

Витал Мурейра 

Макрофинансова помощ за Република Тунис 

COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD) 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През април 2013 г. властите на Тунис 

и Международният валутен фонд 

(МВФ) договориха тригодишно 

стендбай споразумение (Програма на 

МВФ) за 1 150 милиона СПТ 

(специални права на тираж) като 

непредпазна мярка в подкрепа на 

тунизийската програма за 

икономическо приспособяване и 

реформи. Целите на програмата на 

МВФ съответстват на целта на 

макрофинансовата помощ от Съюза, а 

именно облекчаване на краткосрочни 

затруднения на платежния баланс, и 

на прилагането на строги мерки за 

коригиране, съответстващи на 

същата цел . 

(6) През април 2013 г. властите на Тунис 

и Международният валутен фонд 

(МВФ) договориха тригодишно 

стендбай споразумение (Програма на 

МВФ) за 1 150 милиона СПТ 

(специални права на тираж) като 

непредпазна мярка. Целите на 

програмата на МВФ са несъвместими с 

целта на макрофинансовата помощ от 

Съюза. Въз основа на съдържанието 

на програмата на МВФ и на опита от 

предишни програми на МВФ с подобен 

характер се счита, че е вероятно 

програмата на МВФ да има вредни 

икономически и социални последици 

за по-голямата част от населението 

на Тунис. 

Or. en 
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Изменение  5 

Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Уили Мейер 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0110/2014 

Витал Мурейра 

Макрофинансова помощ за Република Тунис 

COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD) 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съюзът предоставя на Тунис 

макрофинансова помощ 

(„макрофинансовата помощ от 

Съюза“) с максимален размер 250 млн. 

EUR с цел подпомагане на 

икономическото стабилизиране и 

реформите в Тунис. Помощта се 

отпуска на Тунис като принос за 

покриване на нуждите на платежния 

баланс, определени в настоящата 

програма на МВФ. 

1. Съюзът предоставя на Тунис 

макрофинансова помощ с максимален 

размер 500 млн. EUR. Помощта се 

предоставя под формата на 

безвъзмездни средства. Помощта не е 

обвързана с изпълнението на 

програмата на МВФ. Меморандумът 

за разбирателство, който ще бъде 

договорен между Съюза и 

правителството на Тунис, включва 

единствено условия, свързани с 

укрепването на процеса на 

демократични реформи в Тунис, т.е. 

укрепването на демократичните 

права и правата на човека, 

включително правата на 

работниците, в Тунис. 

Or. en 
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Изменение  6 

Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Уили Мейер 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0110/2014 

Витал Мурейра 

Макрофинансова помощ за Република Тунис 

COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD) 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Пълният размер на макрофинансовата 

помощ от Съюза се предоставя на Тунис 

под формата на заеми. Комисията е 

оправомощена от името на Съюза да 

заема необходимите средства от 

капиталовите пазари или от 

финансовите институции и да ги 

отпусне като заем на Тунис. 

Максималният срок до падежа на 

заемите не трябва да надхвърля 15 

години. 

2. Пълният размер на макрофинансовата 

помощ от Съюза се предоставя на Тунис 

под формата на безвъзмездни средства. 

Комисията е оправомощена от името на 

Съюза да заема необходимите средства 

от капиталовите пазари или от 

финансовите институции. 

Or. en 

 

 


