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Amendement 1
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Macrofinanciële bijstand aan Tunesië
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) overwegende dat er veel meer 
inspanningen moeten worden betracht om 
het terugvorderen van het wederrechtelijk 
verkregen vermogen van het regime Ben 
Ali te vereenvoudigen en dat een 
herziening van de externe schulden van 
Tunesië en opschorting van de 
betalingsverplichting van die schulden het 
economische herstel en de economische 
ontwikkeling ten goede kan komen;

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/2

Amendement 2
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Macrofinanciële bijstand aan Tunesië
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie stelt Tunesië 
macrofinanciële bijstand ("de 
macrofinanciële bijstand van de Unie") 
beschikbaar voor een maximumbedrag van 
500 miljoen EUR, teneinde de 
economische stabilisatie van Tunesië en 
een substantiële hervormingsagenda te 
ondersteunen. De bijstand draagt bij aan 
het lenigen van de 
betalingsbalansbehoeften van Tunesië die 
in het kader van het IMF-programma zijn 
vastgesteld.

1. De Unie stelt Tunesië 
macrofinanciële bijstand ("de 
macrofinanciële bijstand van de Unie") 
beschikbaar voor een maximumbedrag van 
1 000 miljoen EUR, teneinde de 
economische ontwikkeling van Tunesië te 
ondersteunen. Die bijstand wordt verleend 
in de vorm van subsidies. De uitvoering 
van een IMF-programma is geen 
voorwaarde voor bijstandsverlening. Het 
memorandum van overeenstemming dat 
tussen de Unie en de regering van 
Tunesië wordt gesloten bevat alleen 
voorwaarden met betrekking tot de 
verbetering van het democratisch 
hervormingsproces in Tunesië, 
bijvoorbeeld de versterking van de 
democratische en de mensenrechten, 
waaronder ook de rechten van 
werknemers, in Tunesië. De bijstand 
draagt in de eerste plaats bij aan de 
armoedebestrijding en de bevordering van 
lokale ontwikkeling, met inbegrip van een 
significante vermindering van de 
werkloosheid en armoede, met name van 
jongeren, alsook het opzetten van 
openbare investeringsprogramma's op het 
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gebied van huisvesting, gezondheidszorg 
en onderwijs.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/3

Amendement 3
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Macrofinanciële bijstand aan Tunesië
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitbetaling van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
wordt door de Commissie beheerd op een 
wijze die strookt met de overeenkomsten 
of afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Tunesië, en 
met de hoofdbeginselen en -doelstellingen 
van de economische hervormingen die in 
de in het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid gesloten 
Associatieovereenkomst tussen de EU en 
Tunesië zijn vastgelegd. De Commissie 
licht het Europees Parlement en de Raad 
regelmatig in over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de macrofinanciële bijstand 
van de Unie, onder meer de uitbetalingen 
daarvan, en verstrekt die instellingen tijdig 
relevante documenten.

3. De uitbetaling van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
wordt door de Commissie beheerd op een 
wijze die strookt met het doel de 
economische ontwikkeling van Tunesië te 
ondersteunen en de werkloosheid te 
verminderen. De Commissie licht het 
Europees Parlement en de Raad regelmatig 
in over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de macrofinanciële bijstand van de 
Unie, onder meer de uitbetalingen daarvan, 
en verstrekt die instellingen tijdig relevante 
documenten.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/4

Amendement 4
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Macrofinanciële bijstand aan Tunesië
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie bereikt, volgens de 
in artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Tunesische 
autoriteiten overeenstemming over 
duidelijk bepaalde voorwaarden inzake 
economisch beleid en financiële 
voorwaarden, gericht op structurele 
hervormingen en gezonde 
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming moeten worden 
vastgelegd. De in het memorandum van 
overeenstemming vastgelegde 
voorwaarden inzake economisch beleid en 
financiële voorwaarden stroken met de in 
artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten 
of afspraken, met inbegrip van de 
programma's voor macro-economische 
aanpassing en structurele hervorming die 
door Tunesië met de steun van het IMF 
worden uitgevoerd.

1. De Commissie bereikt, volgens de 
in artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Tunesische 
autoriteiten overeenstemming over 
duidelijk bepaalde voorwaarden inzake 
economisch beleid en financiële 
voorwaarden, gericht op structurele 
hervormingen en gezonde 
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming moeten worden 
vastgelegd. De in het memorandum van 
overeenstemming vastgelegde 
voorwaarden inzake economisch beleid en 
financiële voorwaarden stroken met de in 
artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten 
of afspraken.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/5

Amendement 5
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou, Kateřina Konečná
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Macrofinanciële bijstand aan Tunesië
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevredigende vorderingen bij de 
uitvoering van een beleidsprogramma met 
krachtige maatregelen voor aanpassing 
en structurele hervorming, ondersteund 
door een niet uit voorzorg getroffen 
kredietregeling met het IMF; en

Schrappen

Or. en


