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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de 
Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen 
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, 
anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Tunesië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Tunesië aan 
EU-programma's
(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (16160/2014),

– gezien het ontwerpprotocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een 
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Republiek Tunesië over de algemene beginselen voor de 
deelname van de Republiek Tunesië aan EU-programma's (16159/2014),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212, 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0080/2015),

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 
Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0254/2015),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Tunesië.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Tunesië is de bakermat van de Arabische Lente. Tot dusver is Tunesië het enige land in de 
MONA-regio dat dit sociale en politieke experiment heeft overleefd. Het succes van de 
democratische overgang van Tunesië hangt af van de toekomstige economische en sociale 
ontwikkeling van het land. Tunesië heeft op de lange termijn goede kansen op groei. 
Doorvoering van de verwachte hervormingen in combinatie met reeds bestaande pluspunten 
zoals personele middelen en een open economie zal deze groeimogelijkheden verwezenlijken, 
waarbij de Tunesische economie op een meer duurzame en inclusieve manier wordt 
gestimuleerd. De afgelopen jaren is de Tunesische economie zowel binnenslands als in de 
internationale arena aanzienlijk gekrompen, vooral de handel met Europa, waarbij Europa wel 
de belangrijkste partner van het land blijft. In dit licht bezien is het van essentieel belang dat 
de kwestie Tunesië een prioriteit van de EU wordt, waarbij de EU concrete toezeggingen doet 
op het gebied van economie en investeringen die strekken tot ondersteuning van de kwetsbare 
democratische overgang van het land, in de wetenschap dat het welslagen van het Tunesische 
experiment in het belang van de hele regio en van de EU is. Deelname van Tunesië aan de 
EU-programma's moet dan ook in dit licht worden bezien. Met name de financiële bijdrage 
van Tunesië (zie artikel 2) moet zo laag mogelijk zijn, overeenkomstig de kortingen die 
andere naburige landen, zoals Oekraïne, zijn toegekend. De EU moet tevens meer 
samenwerking tot stand brengen op het gebied van universitair onderwijs, algemeen 
onderwijs, opleiding en jongeren door middel van programma's als Erasmus+ en andere 
programma's die zijn gericht op het ontwikkelen van contacten tussen mensen. Tevens moet 
Tunesië in staat gesteld worden om deel te nemen aan de missies en activiteiten van het 
Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
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