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Изменение 1
Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 
Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания 
Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0187/2016
Мариел дьо Сарнез
Макрофинансова помощ на Тунис
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) като има предвид, че са 
необходими значителни 
допълнителни усилия за улесняване на 
връщането на присвоените от 
режима на Бен Али активи и че 
извършването на преглед на външния 
дълг на Тунис и на преустановяването 
на плащанията по този дълг би могло 
да подпомогне икономическото 
възстановяване и развитие;
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1.6.2016 A8-0187/2

Изменение 2
Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 
Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания 
Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0187/2016
Мариел дьо Сарнез
Макрофинансова помощ на Тунис
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът предоставя макрофинансова 
помощ в максимален размер от 500 
милиона евро за Тунис 
(„макрофинансова помощ от Съюза“) с 
цел подпомагане на икономическото 
стабилизиране на Тунис и 
провеждането на съществени 
реформи. Помощта се отпуска като 
принос за покриване на нуждите на 
платежния баланс на Тунис, както е 
посочено в програмата на МВФ.

1. Съюзът предоставя макрофинансова 
помощ в максимален размер от 1 000 
милиона евро за Тунис 
(„макрофинансова помощ от Съюза“) с 
цел подпомагане на икономическото 
развитие на Тунис. Тази помощ се 
разпределя под формата на грантове. 
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, 
например укрепването на 
демократичните права и правата на 
човека, включително правата на 
работниците, в Тунис. Помощта на 
първо място трябва да допринася за 
борбата срещу бедността и за 
насърчаването на местното 
развитие, като това включва значимо 
намаляване на безработицата и 
бедността, по-специално за младите 
хора, както и изпълнението на 
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програми за публични инвестиции в 
областта на жилищния фонд, 
здравеопазването и образованието.
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1.6.2016 A8-0187/3

Изменение 3
Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 
Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания 
Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, 
Иржи Мащалка 
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0187/2016
Мариел дьо Сарнез
Макрофинансова помощ на Тунис
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Предложение за решение
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отпускането на макрофинансовата 
помощ от Съюза се управлява от 
Комисията в съответствие със 
споразуменията или 
договореностите, постигнати между 
Международния валутен фонд (МВФ) 
и Тунис, и с основните принципи и 
цели на икономическите реформи, 
заложени в Споразумението за 
асоцииране ЕС—Тунис, договорено по 
линия на Европейската политика за 
съседство (ЕПС). Комисията 
осведомява редовно Европейския 
парламент и Съвета за развитията във 
връзка с макрофинансовата помощ от 
Съюза, включително за изплащането на 
помощта, и им предоставя своевременно 
съответните документи.

3. Отпускането на макрофинансовата 
помощ от Съюза се управлява от 
Комисията в съответствие с целта за 
подпомагане на икономическото 
развитие на Тунис и намаляване на 
безработицата. Комисията осведомява 
редовно Европейския парламент и 
Съвета за развитията във връзка с 
макрофинансовата помощ от Съюза, 
включително за изплащането на 
помощта, и им предоставя своевременно 
съответните документи.
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1.6.2016 A8-0187/4

Изменение 4
Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 
Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания 
Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0187/2016
Мариел дьо Сарнез
Макрофинансова помощ на Тунис
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с посочената в член 7, 
параграф 2 процедура по разглеждане 
Комисията договаря с органите на 
Тунис ясно определени условия на 
икономическата политика и финансови 
условия, като акцентът се поставя на 
структурните реформи и солидните 
публични финанси. Тези условия са 
включени в Меморандум за 
разбирателство („Меморандум за 
разбирателство“) и предоставянето на 
макрофинансовата помощ от Съюза е 
обвързано с тяхното изпълнение.  
Условията на икономическата политика 
и финансовите условия, определени в 
Меморандума за разбирателство, 
съответстват на споразуменията или 
договореностите, посочени в член 1, 
параграф 3, включително на 
програмите за макроикономически 
корекции и структурни реформи, 
изпълнявани от Тунис с подкрепата 
на МВФ.

1. В съответствие с посочената в член 7, 
параграф 2 процедура по разглеждане 
Комисията договаря с органите на 
Тунис ясно определени условия на 
икономическата политика и финансови 
условия, като акцентът се поставя на 
структурните реформи и солидните 
публични финанси. Тези условия са 
включени в Меморандум за 
разбирателство („Меморандум за 
разбирателство“) и предоставянето на 
макрофинансовата помощ от Съюза е 
обвързано с тяхното изпълнение. 
Условията на икономическата политика 
и финансовите условия, определени в 
Меморандума за разбирателство, 
съответстват на споразуменията или 
договореностите, посочени в член 1, 
параграф 3.
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1.6.2016 A8-0187/5

Изменение 5
Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 
Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания 
Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 
Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0187/2016
Мариел дьо Сарнез
Макрофинансова помощ на Тунис
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигането на задоволителни 
резултати при изпълнението на 
програма на политиката, съдържаща 
строги мерки за корекции и 
структурни реформи, подкрепяно от 
договореност за кредитиране с МВФ 
като непредпазна мярка; и

заличава се
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