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Predlog spremembe  2 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0110/2014 
Vital Moreira 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji 

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

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Zato se zunanji javni dolg držav 

severne Afrike in Bližnjega vzhoda, 

vključno s Tunizijo, šteje za „sramotni 

dolg“, saj so ga povzročili diktatorski 

režimi, zlasti z namenom osebnega 

okoriščanja politične in gospodarske elite 

ter z nakupi orožja, ki se pogosto 

uporablja za zatiranje lastnega 

prebivalstva; zato bi bilo treba ta dolgo 

odpisati. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0110/3 

Predlog spremembe  3 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0110/2014 
Vital Moreira 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji 

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

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 4 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Makrofinančna pomoč Unije bi 

morala – da bi izpolnila upravičena 

pričakovanja tunizijskega prebivalstva – 

predvsem prispevati k boju proti revščini 

in k spodbujanju lokalnega razvoja; ta bi 

moral vključevati občutno zmanjšanje 

brezposelnosti in revščine prek 

ustvarjanja novih, sindikalno 

organiziranih in dostojnih delovnih mest, 

zlasti za mlade, ter izvajanje programov 

javnih naložb na stanovanjskem področju, 

v zdravstvu in v izobraževanju. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0110/4 

Predlog spremembe  4 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0110/2014 
Vital Moreira 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji 

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

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Aprila 2013 so se tunizijski organi in 

Mednarodni denarni sklad (MDS) 

dogovorili o nepreventivnem triletnem 

aranžmaju „stand-by“ (v nadaljnjem 

besedilu: program MDS) v višini 1 150 

milijonov SDR (posebne pravice črpanja) v 

podporo Tuniziji za program 

gospodarskih prilagoditev in reform. Cilji 

programa MDS so skladni z namenom 

makrofinančne pomoči Unije, tj. odpravo 

kratkoročnih težav s plačilno bilanco in 

izvajanjem odločnih prilagoditvenih 

ukrepov v skladu s ciljem makrofinančne 

pomoči Unije. 

(6) Aprila 2013 so se tunizijski organi in 

Mednarodni denarni sklad (MDS) 

dogovorili o nepreventivnem triletnem 

aranžmaju „stand-by“ (v nadaljnjem 

besedilu: program MDS) v višini 1 150 

milijonov SDR (posebne pravice črpanja). 

Cilji programa MDS niso skladni z 

namenom makrofinančne pomoči Unije. 

Na podlagi vsebine programa MDS in 

izkušenj s prejšnjimi programi MDS 

podobne narave, se za program MDS 

šteje, da prinaša škodljive gospodarske in 

socialne posledice za večino tunizijskega 

prebivalstva. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0110/5 

Predlog spremembe  5 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0110/2014 
Vital Moreira 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji 

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

Predlog sklepa 
Člen 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Unija da Tuniziji na voljo 

makrofinančno pomoč (v nadaljnjem 

besedilu: makrofinančna pomoč Unije) v 

višini največ 250 milijonov EUR, da bi 

podprla ekonomsko stabilizacijo in 

reforme v Tuniziji. Pomoč bo pomagala 

pokriti plačilnobilančne potrebe Tunizije, 

kot so opredeljene v programu MDS. 

1. Unija da Tuniziji na voljo 

makrofinančno pomoč v višini največ 500 

milijonov EUR. Pomoč se izplača v obliki 

nepovratnih sredstev. Pomoč ni pogojena 

z izvajanjem programa MDS. 

Memorandum o soglasju, o katerem se 

dogovorita Unija in vlada Tunizije, 

vključuje samo pogoje, povezane s 

krepitvijo procesa demokratičnih reform v 

Tuniziji, torej s krepitvijo demokratičnih 

in človekovih pravic, tudi pravic delavcev, 

v Tuniziji. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0110/6 

Predlog spremembe  6 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0110/2014 
Vital Moreira 
Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji 

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

Predlog sklepa 
Člen 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Celotni znesek makrofinančne pomoči 

Unije se zagotovi Tuniziji v obliki posojil. 

Komisija je pooblaščena, da si v imenu 

Unije izposodi potrebna sredstva na 

kapitalskih trgih ali od finančnih institucij, 

da bi jih posodila Tuniziji. Rok zapadlosti 

posojila ne sme presegati 15 let. 

2. Celotni znesek makrofinančne pomoči 

Unije se zagotovi Tuniziji v obliki 

nepovratnih sredstev. Komisija je 

pooblaščena, da si v imenu Unije izposodi 

potrebna sredstva na kapitalskih trgih ali 

od finančnih institucij. 

Or. en 

 

 

 


