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Tarkistus  3 

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

Lösing, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että Marokko on 

EU:n rahastojen suurin edunsaaja 

Välimeren etelärannikon valtioista; ottaa 

huomioon, että Marokon kuningas 

Mohammed VI omistaa 

enemmistöosuuden kansallisesta SNI-

investointiyrityksestä, joka on Marokon 

suurin yksityinen holding-yhtiö; ottaa 

huomioon, että yli puolella Casablancan 

arvopaperipörssiin listatuista yrityksistä 

on kytköksiä Marokon 

kuningasperheeseen; ottaa huomioon, 

että vuonna 2012 Marokon valtionvelka 

oli 71 prosenttia BKT:stä; ottaa 

huomioon, että vuodesta 1983 vuoteen 

2011 Marokko maksoi ulkomaista velkaa 

kaiken kaikkiaan yli 115 miljardia 

Yhdysvaltain dollaria, mikä on kahdeksan 

kertaa enemmän kuin alkuperäinen velka, 

ja että sen on maksettava vielä 

23 miljardia; ottaa huomioon, että 

Marokko miehittää laittomasti Länsi-

Saharan aluetta; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

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

Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että siirtymävaiheessa olevien 

arabikevään maiden entisten 

diktaattoreiden ja heidän hallintojensa 

anastaman varallisuuden palauttamisella on 

taloudellista merkitystä mutta lisäksi se on 

moraalinen velvoite ja erittäin poliittinen 

kysymys, koska sillä on symbolinen 

merkitys oikeuden ja vastuuvelvollisuuden 

palauttajana demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen hengessä ja unionin 

poliittisen sitoutumisen ja uskottavuuden 

vuoksi, joten se on keskeinen osa unionin 

kumppanuutta eteläisten naapureidensa 

kanssa ja erityisesti Egyptin, Libyan ja 

Tunisian kanssa; 

1. korostaa, että siirtymävaiheessa olevien 

arabikevään maiden entisten 

diktaattoreiden ja heidän hallintojensa 

anastaman varallisuuden palauttamisella on 

taloudellista merkitystä mutta lisäksi se on 

moraalinen velvoite ja erittäin poliittinen 

kysymys, koska sillä on symbolinen 

merkitys oikeuden ja vastuuvelvollisuuden 

palauttajana demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen hengessä ja unionin 

poliittisen sitoutumisen ja uskottavuuden 

vuoksi, joten se on keskeinen osa unionin 

kumppanuutta eteläisten naapureidensa 

kanssa ja erityisesti Egyptin, Libyan ja 

Tunisian kanssa; katsoo kuitenkin, että 

kysymys näiden maiden velasta on 

äärimmäisten tärkeä ja että varojen 

palauttaminen on tärkeä osa 

oikeutuksettomien ja laittomien velkojen 

ongelman ratkaisemista;  

Or. en 
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Tarkistus  5 

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

Lösing, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. tuomitsee tuen, jota Euroopan unioni 

ja erityisesti joidenkin jäsenvaltioiden 

hallitukset ovat vuosikymmenten ajan 

antaneet näille hallinnoille; kiinnittää 

huomiota Yhdysvaltojen ja Euroopan 

unionin välinpitämättömyyteen ja 

osallisuuteen, josta nämä hallinnot ovat 

hyötyneet sillä tekosyyllä, että ne antavat 

turvaa islamisteja vastaan; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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

Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. palauttaa mieliin 10. toukokuuta 

2012 antamansa päätöslauselman 6 

kohdan, jossa Pohjois-Afrikan ja Lähi-

idän maiden ulkomaista valtionvelkaa 

kuvailtiin ”vastenmielisenä velkana” 

siksi, että sitä olivat kasvattaneet 

diktatuurihallinnot pääasiassa poliittisen 

ja taloudellisen eliitin henkilökohtaista 

rikastumista varten ja voidakseen ostaa 

aseita, joita ne ovat usein käyttäneet oman 

kansansa alistamiseen; kehottaa sen 

vuoksi tarkastelemaan uudelleen tätä 

velkaa ja erityisesti sitä osaa, joka liittyy 

asemenoihin; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

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

Lösing, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 c. tukee kaikkia kansalaisyhteiskunnan 

johtamia velan tarkastuksia, joilla 

pyritään tunnistamaan kaikki 

oikeutuksettomat ja laittomat velat ja 

peruuttamaan ne ehdoitta; tuomitsee 

tässä yhteydessä kaikki velkojen vaihdot 

ja muuntamiset, joita käytetään kyseisten 

varojen pesemiseen; katsoo, että 

hallitusten olisi pyydettävä myös velkojia 

vastaamaan omista laittomista toimistaan 

ja vaadittava korvauksia aiheutuneesta 

vahingosta; kehottaa kaikkia hallituksia 

sekä pohjoisessa että etelässä ryhtymään 

tällaiseen velantarkastukseen samalla 

tavalla kuin Norja ja Ecuador tekivät 

vuonna 2006; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

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

Lösing, Paul Murphy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 
 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pitää Marokon hallitusta 

korruptoituneena ja sortavana ja 

samanlaisena kuin Mubarakin ja Ben 

Alin hallintoja; tukee Marokon 

naisliikettä, joka taistelee 

hyväksikäyttäviä, IMF:n rahoittamia 

mikrorahoitusorganisaatioita vastaan; 

korostaa, että kansainvälisessä oikeudessa 

ei ole koskaan tunnustettu Marokon 

määräysvaltaa Länsi-Saharaan; vaatii, 

että komissio ja neuvosto keskeyttävät 

EU:n ja Marokon kuningaskunnan 

väliset assosiaationeuvottelut ja lykkäävät 

Marokolle myönnettyä pitkälle edistyneen 

maan asemaa kunnes Marokko noudattaa 

kansainvälistä oikeutta, erityisesti YK:n 

päätöslauselmia kansanäänestyksen 

järjestämisestä Länsi-Saharan 

itsemääräämisoikeudesta, ja saattaa 

loppuun kolonisaation purkamisen ja 

siten päättää miehityksensä Länsi-

Saharassa; 

Or. en 

 

 


