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Vital Moreira 

Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik 

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

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Derfor anses den offentlige 

udlandsgæld, som landene i Nordafrika 

og Mellemøsten, herunder Tunesien, har, 

for at være af odiøs karakter, i 

betragtning af at gælden blev opbygget af 

diktaturer, primært gennem den politiske 

og økonomiske elites personlige berigelse 

og køb af våben, der ofte er blevet anvendt 

til undertrykkelse af deres egne 

befolkninger; denne gæld bør derfor 

annulleres. 

Or. en 
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Vital Moreira 

Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik 
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Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) For at Unionens makrofinansielle 

bistand kan opfylde den tunesiske 

befolknings retmæssige forhåbninger, bør 

den først og fremmest bidrage til 

fattigdomsbekæmpelse og fremme af lokal 

udvikling; dette bør omfatte en 

betydningsfuld reduktion af arbejdsløshed 

og fattigdom gennem skabelse af 

anstændige og fagforeningsbeskyttede 

job, navnlig for unge mennesker, og 

gennemførelse af offentlige 

investeringsprogrammer inden for bolig-, 

sundheds- og uddannelsesområdet. 

Or. en 
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Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I april 2013 indgik de tunesiske 

myndigheder og Den Internationale 

Valutafond (IMF) en ikkeforebyggende 

treårig standby-aftale (herefter "IMF-

programmet") på 1 150 mio. SDR til støtte 

for Tunesiens økonomiske tilpasnings- og 

reformprogram. Formålet med IMF-

programmet er i overensstemmelse med 

målsætningen for Unionens 

makrofinansielle bistand, nemlig at 

afhjælpe kortsigtede 

betalingsbalanceproblemer og 

gennemføre stærke 

tilpasningsforanstaltninger. 

(6) I april 2013 indgik de tunesiske 

myndigheder og Den Internationale 

Valutafond (IMF) en ikkeforebyggende 

treårig standby-aftale (herefter "IMF-

programmet") på 1 150 mio. SDR. 

Formålet med IMF-programmet er 

uforeneligt med målsætningen for 

Unionens makrofinansielle bistand. På 

grundlag af IMF-programmets indhold 

og erfaringerne fra tidligere IMF-

programmer af tilsvarende karakter anses 

IMF-programmet for at have skadelige 

økonomiske og sociale konsekvenser for 

størstedelen af den tunesiske befolkning. 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionen stiller makrofinansiel bistand til 

rådighed for Tunesien (herefter "Unionens 

makrofinansielle bistand") på højst 250 

mio. EUR med henblik på at understøtte 

Tunesiens økonomiske stabilisering og 

reformer. Bistanden skal bidrage til at 

dække Tunesiens betalingsbalancebehov 

som angivet i det igangværende IMF-

program. 

1. Unionen stiller makrofinansiel bistand til 

rådighed for Tunesien (herefter "Unionens 

makrofinansielle bistand") på højst 500 

mio. EUR. Bistanden ydes i form af 

gavebistand. Bistanden skal ikke være 

betinget af gennemførelsen af et IMF-

program. Det aftalememorandum, der 

indgås mellem Unionen og Tunesiens 

regering skal kun indeholde betingelser 

vedrørende styrkelse af den demokratiske 

reformproces i Tunesien, dvs. styrkelse af 

de demokratiske rettigheder og 

menneskerettighederne, herunder 

arbejdstagerrettighederne, i Tunesien. 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hele Unionens makrofinansielle bistand 

ydes til Tunesien i form af lån. 

Kommissionen bemyndiges til på vegne af 

Unionen at låne de nødvendige midler på 

kapitalmarkederne eller fra finansielle 

institutioner med henblik på at udlåne 

dem til Tunesien. Lånene skal have en 

løbetid på højst 15 år. 

2. Hele Unionens makrofinansielle bistand 

ydes til Tunesien i form af gavebistand. 

Kommissionen bemyndiges til på vegne af 

Unionen at låne de nødvendige midler på 

kapitalmarkederne eller fra finansielle 

institutioner. 

Or. en 

 

 


