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Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) mivel további jelentős 
erőfeszítésekre van szükség a Ben Ali-
rendszer által elsikkasztott vagyon 
visszatérítésének előmozdítása érdekében, 
és mivel Tunézia külső adósságának 
felülvizsgálata és ezen adósság 
visszafizetésének felfüggesztése 
elősegíthetné a gazdasági fellendülést és 
fejlődést;
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tunézia gazdasági 
stabilizációjának és érdemi 
reformtervének támogatása céljából az 
Unió legfeljebb 500 millió EUR összegű 
makroszintű pénzügyi támogatást (a 
továbbiakban: uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás) nyújt Tunéziának. A támogatás 
hozzájárul Tunézia IMF-programban 
meghatározott, a fizetési mérleghez 
kapcsolódó finanszírozási szükségleteinek 
fedezéséhez.

1. Tunézia gazdasági fejlődésének 
támogatása céljából az Unió legfeljebb 1 
milliárd EUR összegű makroszintű 
pénzügyi támogatást (a továbbiakban: 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás) 
nyújt Tunéziának. A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás formájában történik. 
A támogatás nem köthető az IMF 
programjának végrehajtásához. Az Unió 
és Tunézia kormánya közötti jövőbeli 
megállapodás tárgyát képező egyetértési 
megállapodás csak olyan feltételeket 
tartalmazhat, amelyek a tunéziai 
demokratikus reformfolyamat 
megerősítéséhez kapcsolódnak, például a 
demokratikus és emberi jogok 
megerősítéséhez Tunéziában, beleértve a 
munkavállalók jogait is. A támogatásnak 
elsősorban a szegénység elleni 
küzdelemhez és a helyi fejlesztés 
előmozdításához kell hozzájárulnia, 
többek között a munkanélküliség és a 
szegénység jelentős csökkentéséhez, 
különösen a fiatalok számára, valamint 
állami beruházási programok 
végrehajtásához a lakhatás, az 
egészségügy és az oktatás területén.
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COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) és Tunézia közötti 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve az európai 
szomszédságpolitika keretében az EU és 
Tunézia között létrejött társulási 
megállapodásban a gazdasági reform 
tekintetében meghatározott legfontosabb 
elvekkel és célkitűzésekkel. A Bizottság 
rendszeresen tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve az 
abból teljesített kifizetéseket is, valamint 
kellő időben ezen intézmények 
rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 
dokumentumokat.

3. Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Tunézia 
gazdasági fejlődésének támogatására és a 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
célkitűzésekkel. A Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatással kapcsolatos fejleményekről, 
ideértve az abból teljesített kifizetéseket is, 
valamint kellő időben ezen intézmények 
rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 
dokumentumokat.

Or. en



AM\1097069HU.doc PE596.864v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.6.2016 A8-0187/4
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Marielle de Sarnez
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COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik a tunéziai hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 
rendezett államháztartásra összpontosító, 
pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 
és pénzügyi feltételekről, amelyeket 
egyetértési megállapodásba kell foglalni (a 
továbbiakban: az egyetértési 
megállapodás). Az egyetértési 
megállapodásban meghatározott 
gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 
összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 
bekezdésében említett megállapodásokkal 
és egyetértési megállapodásokkal, köztük a 
Tunézia által az IMF támogatásával 
végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és 
strukturálisreform-programokkal.

1. A Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik a tunéziai hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 
rendezett államháztartásra összpontosító, 
pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 
és pénzügyi feltételekről, amelyeket 
egyetértési megállapodásba kell foglalni (a 
továbbiakban: az egyetértési 
megállapodás). Az egyetértési 
megállapodásban meghatározott 
gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 
összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 
bekezdésében említett megállapodásokkal 
és egyetértési megállapodásokkal.
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Jelentés A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
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COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a nem elővigyázatossági jellegű 
IMF-hitelkeret által támogatott, 
határozott kiigazítási és strukturális 
reformintézkedéseket tartalmazó 
szakpolitikai program végrehajtása terén 
elért tartósan kielégítő eredmény; 
valamint

törölve
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