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Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Pomoc makrofinansowa dla Tunezji
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) mając na uwadze, że konieczne są 
dalsze wysiłki, aby ułatwić zwrot mienia 
sprzeniewierzonego przez reżim Ben 
Alego, oraz mając na uwadze, że przegląd 
zadłużenia zagranicznego Tunezji i 
zawieszenie płatności z tytułu tego 
zadłużenia mogłoby pomóc w ożywieniu 
gospodarczym i rozwoju;
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Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Pomoc makrofinansowa dla Tunezji
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia udostępnia Tunezji pomoc 
makrofinansową w maksymalnej kwocie 
500 mln EUR („unijna pomoc 
makrofinansowa”) w celu wsparcia 
stabilizacji gospodarczej i konkretnego 
programu reform w Tunezji. Pomoc 
przyczynia się do realizacji potrzeb 
Tunezji w zakresie bilansu płatniczego 
określonych w programie MFW.

1. Unia udostępnia Tunezji pomoc 
makrofinansową w maksymalnej kwocie 
1000 mln EUR („unijna pomoc 
makrofinansowa”) w celu wsparcia 
rozwoju gospodarczego Tunezji. Pomoc ta 
jest wypłacana w formie dotacji. Pomoc 
nie jest uzależniona od wdrożenia 
programu MFW. Protokół ustaleń, który 
zostanie uzgodniony przez Unię i rząd 
Tunezji, powinien zawierać wyłącznie 
warunki odnoszące się do wzmocnienia 
procesu reform demokratycznych w 
Tunezji, np. wzmocnienia praw 
demokratycznych i praw człowieka, 
włączając w to prawa pracowników w 
Tunezji. Pomoc przyczynia się przede 
wszystkim do zwalczania ubóstwa i 
wspierania lokalnego rozwoju, w tym do 
znaczącego zmniejszenia bezrobocia i 
ubóstwa, zwłaszcza ludzi młodych, oraz 
realizacji programów inwestycji 
publicznych w sektorze budownictwa, 
opieki zdrowotnej i edukacji.
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Poprawka 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 
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Pomoc makrofinansowa dla Tunezji
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udostępnianiem unijnej pomocy 
makrofinansowej zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między MFW a Tunezją oraz z 
kluczowymi zasadami i celami reform 
gospodarczych określonych w układzie o 
stowarzyszeniu między UE a Tunezją 
zawartym w ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS). Komisja regularnie 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
rozwoju sytuacji w zakresie unijnej 
pomocy makrofinansowej, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

3. Udostępnianiem unijnej pomocy 
makrofinansowej zarządza Komisja w 
sposób spójny z celem wspierania rozwoju 
gospodarczego Tunezji oraz redukcji 
bezrobocia. Komisja regularnie informuje 
Parlament Europejski i Radę o rozwoju 
sytuacji w zakresie unijnej pomocy 
makrofinansowej, w tym o jej wypłatach, a 
także w stosownym terminie przekazuje 
tym instytucjom odpowiednie dokumenty.
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Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Pomoc makrofinansowa dla Tunezji
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Tunezji jasno 
określone warunki dotyczące polityki 
gospodarczej oraz warunki finansowe – 
koncentrując się na reformach 
strukturalnych i zdrowych finansach 
publicznych – którym to warunkom ma 
podlegać unijna pomoc makrofinansowa; 
warunki te mają zostać określone w 
protokole ustaleń („protokół ustaleń”). 
Warunki dotyczące polityki gospodarczej 
oraz warunki finansowe określone w 
protokole ustaleń muszą być zgodne z 
umowami lub ustaleniami, o których mowa 
w art. 1 ust. 3, w tym z programami w 
zakresie dostosowań 
makroekonomicznych i reform 
strukturalnych realizowanymi przez 
Tunezję przy wsparciu MFW.

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Tunezji jasno 
określone warunki dotyczące polityki 
gospodarczej oraz warunki finansowe – 
koncentrując się na reformach 
strukturalnych i zdrowych finansach 
publicznych – którym to warunkom ma 
podlegać unijna pomoc makrofinansowa; 
warunki te mają zostać określone w 
protokole ustaleń („protokół ustaleń”). 
Warunki dotyczące polityki gospodarczej 
oraz warunki finansowe określone w 
protokole ustaleń muszą być zgodne z 
umowami lub ustaleniami, o których mowa 
w art. 1 ust. 3.
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Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Pomoc makrofinansowa dla Tunezji
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udokumentowania stałych 
zadowalających postępów we wdrażaniu 
programu dotyczącego polityki, 
obejmującego solidne środki 
dostosowawcze oraz środki w zakresie 
reformy strukturalnej wspierane przez 
inne niż ostrożnościowe rozwiązania 
MFW w zakresie kredytowania; oraz

skreśla się

Or. en


