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Ændringsforslag  3 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt E a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at Marokko er det 

land blandt landene i det sydlige 

Middelhav, der modtager den største EU-

støtte; der henviser til, at kong 

Mohammed VI ejer aktiemajoriteten det 

nationale investeringsselskab (SNI), som 

er Marokkos største private 

holdingselskab; der henviser til, at over 

50 % af de selskaber, der er noteret på 

børsen i Casablanca, har forbindelser til 

den marokkanske kongefamilie; der 

henviser til, at Marokkos statsgæld i 2012 

udgjorde hele 71 % af landets BNP; der 

henviser til, at mellem 1983 og 2011 

udgjorde Marokkos tilbagebetalinger på 

udlandsgæld over 115 mia. USD, 

svarende til otte gange landets oprindelige 

gæld, og at det stadig skal betale 23 mia. 

USD; der henviser til, at Marokkos 

besættelse af Vestsahara er ulovlig; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. understreger, at tilbageleveringen af de 

aktiver, som tidligere diktatorer og deres 

regimer har tilegnet sig, til de lande, der 

befinder sig i en omstillingsperiode efter 

det arabiske forår, ud over at have stor 

økonomisk betydning er en moralsk 

forpligtelse og et spørgsmål af stor politisk 

betydning, fordi den har store 

konsekvenser for genoprettelse af 

retfærdighed og ansvarliggørelse i 

demokratiets og retsstatsprincippets ånd 

såvel som for EU's politiske engagement 

og troværdighed, og at den derfor udgør et 

vigtigt led i Unionens partnerskab med sine 

sydlige naboer, navnlig for så vidt angår 

Egypten, Libyen og Tunesien; 

1. understreger, at tilbageleveringen af de 

aktiver, som tidligere diktatorer og deres 

regimer har tilegnet sig, til de lande, der 

befinder sig i en omstillingsperiode efter 

det arabiske forår, ud over at have stor 

økonomisk betydning er en moralsk 

forpligtelse og et spørgsmål af stor politisk 

betydning, fordi den har store 

konsekvenser for genoprettelse af 

retfærdighed og ansvarliggørelse i 

demokratiets og retsstatsprincippets ånd 

såvel som for EU's politiske engagement 

og troværdighed, og at den derfor udgør et 

vigtigt led i Unionens partnerskab med sine 

sydlige naboer, navnlig for så vidt angår 

Egypten, Libyen og Tunesien; mener, at 

disse landes gæld ikke desto mindre er et 

vigtigt spørgsmål, og at inddrivelse af 

aktiver er en afgørende del af løsningen 

på problemet med odiøs og illegitim gæld;  

Or. en 



 

AM\936845DA.doc PE509.814v01-00 } 

 PE509.815v01-00 } 

 PE509.820v01-00 } 

 PE509.821v01-00 } 

 PE509.822v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Am. 5 

Ændringsforslag  5 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. fordømmer den støtte, som Den 

Europæiske Union, og især nogle 

medlemsstaters regeringer har ydet til 

disse regimer i årtier; gør opmærksom på 

USA's og Den Europæiske Unions 

eftergivenhed og meddelagtighed, som 

disse regimer har nydt godt af under 

påskud af beskyttelse mod islamisme; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1b. henleder opmærksomheden på punkt 

10 i sin beslutning af 10. maj 2012, hvori 

det udtalte, at det mener, at den offentlige 

udlandsgæld, som landene i Nordafrika 

og Mellemøsten har, er af odiøs karakter, 

i betragtning af at gælden blev opbygget 

af diktaturer, primært gennem den 

politiske og økonomiske elites personlige 

berigelse og køb af våben, der ofte er 

blevet anvendt til undertrykkelse af deres 

egne befolkninger; opfordrer derfor til, at 

denne gæld tages op til fornyet 

overvejelse, især den del, der vedrører 

våbenudgifterne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1c. støtter alle borgerledede 

gældsrevisioner med henblik på 

identificering og betingelsesløs 

annullering af al odiøs og illegitim gæld; 

forkaster i denne forbindelse alle 

låneswaps eller konverteringer af gæld 

med henblik på hvidvaskning af de 

pågældende beløb; er af den opfattelse, at 

regeringerne også bør anmode deres 

kreditorer om at gøre rede for deres 

ulovlige handlinger, og at de desuden bør 

kræve erstatning for den forvoldte skade; 

opfordrer indtrængende alle regeringer i 

både Syd og Nord til at iværksætte en 

sådan gældsrevision, således som Norge 

og Ecuador gjorde det i 2006; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. anser Marokkos regime for at være 

korrupt og repressivt og for at være meget 

lig Mubaraks og Ben Alis regimer; støtter 

den marokkanske kvindebevægelse, der 

kæmper mod lyssky IMF-finansierede 

mikrofinansieringsorganisationer; 

gentager, at Marokkos herredømme over 

Vestsahara aldrig er blevet folkeretligt 

anerkendt; kræver, at Kommissionen og 

Rådet suspenderer associeringsaftalen 

mellem EU og Kongeriget Marokko samt 

landets status som et land med et tættere 

forhold til EU, så længe kongeriget ikke 

overholder folkeretten, navnlig de FN-

resolutioner, hvori der opfordres til 

afholdelse af en folkeafstemning om 

selvbestemmelse i Vestsahara og til 

tilendebringelse af 

afkoloniseringsprocessen for på denne 

måde at bringe Marokkos besættelse til 

ophør;  

Or. en 

 


