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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget 

(2015/2273(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av slutrapporten om EU:s valövervakningsuppdrag för parlaments- och 

presidentvalet i Tunisien 2014, 

– med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 

Prisons in Tunisia, International Standards versus Reality (Fängelser i Tunisien: 

internationella normer jämfört med verkligheten) från mars 2014 och deklarationerna 

från tjänstemän vid det tunisiska justitieministeriet, 

– med beaktande av den gemensamma stödramen för Europeiska unionens stöd till 

Tunisien för perioden 2014–2015, som genom en ändring av beslut C(2014) 5160 

förlängts till slutet av 2016, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om översynen av den europeiska 

grannskapspolitiken1, 

– med beaktande av det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Översyn av 

den europeiska grannskapspolitiken” av den 18 november 2015 (JOIN(2015)0050), 

– med beaktande av Tunisiens undertecknande den 1 december 2015 av ett avtal om 

associering till programmet Horisont 2020 inom områdena forskning och innovation, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2016 om inledandet av 

förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien2, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2016 om införande av brådskande 

autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien3, 

– med beaktande av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/580 av 

den 13 april 2016 om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för 

Republiken Tunisien4, 

– med beaktande av rekommendationerna av den 17 mars 2015 från associeringsrådet 

EU–Tunisien om genomförandet av handlingsplanen EU–Tunisien (2013–2017), och 

den gemensamma förklaringen från associeringsrådet EU–Tunisien av den 18 april 

2016, 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0272. 
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0061. 
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0086. 
4 EUT L 102, 18.4.2016, s. 1. 
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– med beaktande av Tunisiens strategiska utvecklingsplan 2016–2020, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0249/2016),  

A. Tunisien är ett av EU:s prioriterade länder inom dess europeiska grannskapspolitik. 

B. Den fredliga demokratiska övergångsprocessen i Tunisien är ett framgångsrikt exempel 

i arabvärlden och dess konsolidering är avgörande för stabiliteten i hela regionen och 

har direkta konsekvenser för Europas säkerhet. 

C. Nobels fredspris tilldelades Tunisiens nationella dialogkvartett år 2015 för ”dess 

avgörande bidrag till uppbyggandet av en pluralistisk demokrati i Tunisien”. 

D. Tunisien står just nu inför en svår socioekonomisk situation, men även 

säkerhetsutmaningar, framför allt som en följd av situationen i Libyen. Turismen, som 

utgör en viktig del i den tunisiska ekonomin, påverkas allvarligt av dessa 

omständigheter och av de terroristattacker som riktats mot landet. 

E. Tunisiens ekonomi är i stor utsträckning beroende av utländska investeringar, turism 

och export av produkter till EU, och ekonomin kan endast blomstra om demokratin 

utvecklas ytterligare. 

F. Bristen på arbete och möjligheter i övrigt var ett av huvudskälen till de massiva 

folkdemonstrationerna 2011, och befolkningen märker fortfarande av många av 

problemen varje dag i form av hög ungdomsarbetslöshet. 

G. Ett verkligt partnerskap behöver utvecklas där hänsyn tas till befolkningens intressen på 

båda sidor om Medelhavet, framför allt i syfte att minska social och regional ojämlikhet 

i Tunisien.  

H. I och med slutet på Ben Ali-regimen och konsolideringen av den demokratiska 

processen skulle EU kunna förbättra sin politiska dialog med Tunisien genom att i högre 

grad ta hänsyn till denna viktiga partners intressen och prioriteringar som ett sätt att 

uppnå stabilitetsmålet. 

I. EU och dess medlemsstater måste fortsätta att engagera sig i arbetet med Tunisiens 

befolkning och dess regering för att främja gemensamma intressen, bland annat inom 

områdena handel, investeringar, turism, kultur och säkerhet. 

J. En trepartsdialog har upprättats i samband med organiseringen av underkommittéer 

mellan myndigheterna, civilsamhällets aktörer och EU:s företrädare i Tunisien. 

K. Pressfriheten och tryckfriheten utgör viktiga inslag i ett öppet, fritt och demokratiskt 

samhälle. 

L. Tunisien spelade en viktig roll i arbetet med att underlätta ingåendet av ett avtal mellan 

de stridande sidorna i Libyen. 

M. Instabiliteten i Libyen och spridningseffekterna därifrån utgör ett allvarligt hot mot 
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stabiliteten i Tunisien och hela regionen. Tunisien hyser för närvarande över en miljon 

fördrivna libyer som flytt från instabiliteten och våldet i Libyen, och detta har frestat på 

den interna situationen och infrastrukturen och lett till att fördrivna människor måste 

använda anläggningar i före detta flyktingläger som t.ex. Choucha, utan att några 

grundläggande tjänster tillhandahålls. 

N. Tunisien har drabbats av svåra terroristattacker de senaste åren, och landet är en mycket 

viktig partner för EU i kampen mot terrorismen. 

O. Ett alarmerande stort antal tunisiska ungdomar har rekryterats av IS/Daish, och 

utsiktslösheten och den ekonomiska stagnationen bidrar till att ungdomar blir 

mottagliga för lockropen från extremistiska grupperingar. 

1. Europaparlamentet förnyar sitt åtagande gentemot det tunisiska folket och den politiska 

övergångsprocessen som inleddes 2011. Parlamentet framhäver de utmaningar och hot 

som landet står inför när det gäller att konsolidera demokratiseringsprocessen, 

genomföra nödvändiga reformer för att uppnå socialt och ekonomiskt välstånd och 

garantera landets säkerhet.  EU och medlemsstaterna uppmanas med eftertryck att 

mobilisera och samordna betydande tekniska och finansiella resurser på ett bättre sätt 

för att ge konkret stöd åt Tunisien. Parlamentet betonar att om åtgärder inte vidtas för 

att stärka Tunisiens utnyttjandeförmåga och stabilitet, demokrati, god styrning, 

korruptionsbekämpning, ekonomisk utveckling och sysselsättning i regionen kommer 

alla utsikter till reformer att äventyras. Parlamentet efterlyser följaktligen ett verkligt 

omfattande och djupgående partnerskap mellan EU och Tunisien. 

2. Europaparlamentet uppmanar deltagarna i Deauvillepartnerskapet att fullgöra sina 

utfästa åtaganden. Parlamentet anser att situationen i Tunisien motiverar en lansering av 

en verklig ”Marshallplan” med lämplig finansiering för att stödja konsolideringen av 

den demokratiska övergången och främja investeringar och utveckling i alla sektorer av 

närings- och samhällslivet, framför allt genom att skapa arbetstillfällen och upprätthålla 

högkvalitativa offentliga tjänster som är tillgängliga för alla. Parlamentet begär 

dessutom att insatserna för att stödja det civila samhället ska konsolideras. Parlamentet 

uttrycker sin oro för de nuvarande socioekonomiska och budgetrelaterade svårigheterna 

till följd av instabiliteten under övergångsperioden samt den absoluta nödvändigheten 

av att Tunisien genomför tillräckliga reformer i syfte att höja sysselsättningen och 

utveckla en hållbar tillväxt för alla. Parlamentet bedömer därför att det är nödvändigt att 

budgetmyndigheterna enas om en betydande höjning av de resurser från det europeiska 

grannskapsinstrumentet som är öronmärkta för Tunisien. 

3. Europaparlamentet bekräftar att Tunisiens historiska övergång till demokrati, trots en 

svår social och ekonomisk situation, ställer krav på ett mer ambitiöst partnerskap mellan 

EU och Tunisien som går utöver konventionella åtgärder. 

4. Europaparlamentet lovordar det goda samarbetet mellan Tunisien och dess grannländer. 

Exempel på detta är undertecknandet av ett förmånshandelsavtal och inrättandet av 

lokala gränsöverskridande kommittéer med Algeriet i syfte att främja den lokala 

utvecklingen, genom sammanflätningen av Tunisiens ekonomi med Libyens och det 

tunisiska folkets solidaritet med de fördrivna libyerna. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang framstegen i försoningsprocessen i Libyen. 
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5. Europaparlamentet betonar hur viktig respekten för de mänskliga rättigheterna är i 

genomförandet av den reviderade europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet vill se 

att mekanismer utvecklas för att övervaka respekten för grundläggande friheter, 

jämställdhet och andra människorättsfrågor, med full delaktighet från det civila 

samhällets sida. 

6. Europaparlamentet understryker att ett återupptagande av den politiska 

integrationsprocessen inom ramen för Arabiska Maghrebunionen skulle kunna utgöra en 

särskilt lämplig möjlighet för att trygga säkerheten och stärka samarbetet i hela 

regionen. 

I – Politiska reformer och institutioner 

7. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för demokratiseringsprocessen och pekar på 

behovet av sociala och ekonomiska reformer i Tunisien. Parlamentet framhåller behovet 

att stödja representantförsamlingen med tanke på utmaningen med att öka stabiliteten i 

ett instabilt regionalt sammanhang och samtidigt fördjupa demokratin. Parlamentet 

uttrycker oro över representantförsamlingens bristande resurser, som hämmar dess 

lagstiftande roll och gör att det går långsammare att utarbeta den nya lagstiftning och 

reformprocess som behövs så akut. Parlamentet stöder representantförsamlingen i dess 

insatser för att förbättra sin kapacitet, bland annat genom att anställa personal. 

Parlamentet uttrycker sitt stöd för en bedömning av representantförsamlingens behov. 

Parlamentet ber sina avdelningar att förstärka den kapacitetsbyggande 

stödverksamheten till förmån för representantförsamlingen, och rekommenderar att 

parlamentet anordnar ett politiskt möte på högsta politiska nivå, t.ex. en ”tunisisk 

vecka”, i sina lokaler för att främja det parlamentariska samarbetet. 

8. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma 

parlamentarikerkommittén EU–Tunisien, som kommer att spela en central roll och göra 

det möjligt för ledamöter från Europaparlamentet och tunisier att mötas regelbundet och 

utveckla en strukturerad politisk dialog om demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättsstatsprincipen och alla ämnen av gemensamt intresse. Parlamentet understryker att 

den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Tunisien, inom ramen för inledande 

handelsförhandlingar, har en viktig roll att spela vid den faktiska övervakningen av de 

pågående förhandlingarna. Parlamentet efterlyser särskilda initiativ för stöd till 

representantförsamlingen med andra utskott från Europaparlamentet, exempelvis 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (för stöd 

i ärenden som gäller rättsliga och inrikes frågor, migrationsrätt och åtgärder kopplade 

till polissamarbete och straffrättsligt samarbete, vad gäller bl.a. terrorism). 

9. Europaparlamentet välkomnar trepartsdialogen i Tunisien. Parlamentet ser gärna att den 

fortsätter och utökas till att omfatta alla aspekter av de bilaterala förbindelserna mellan 

EU och Tunisien för att i synnerhet säkerställa att det civila samhället involveras i 

arbetet med att genomföra översynen av den europeiska grannskapspolitiken och 

förhandlingsprocessen om EU:s och Tunisiens prioriteringar. 

10. Europaparlamentet noterar att reformen av den offentliga förvaltningen är en av de 

främsta utmaningarna bland de reformer som Tunisien måste genomföra. Parlamentet 

välkomnar att den tunisiska regeringen överväger nya metoder för att påskynda 

högprioriterad politik. Parlamentet anser att partnersamverkan mellan europeiska och 
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tunisiska förvaltningar är ett positivt bidrag till reformen av den offentliga 

förvaltningen. Parlamentet stöder it-baserade lösningar för att inrätta och utveckla en e-

stat och en e-förvaltning. 

11. Europaparlamentet välkomnar Tunisiens efterlevnad av internationella normer i fråga 

om föreningsfrihet, något som gett landet en ledande roll i arbetet med att stärka det 

oberoende civila samhället i arabvärlden. Parlamentet efterlyser ett starkare tekniskt och 

kapacitetsbyggande stöd till olika organisationer inom det civila samhället, politiska 

partier och fackföreningar, vilka har en avgörande roll att spela i Tunisien och som har 

visat sig vara av stor betydelse för den demokratiska övergången och den övergripande 

utvecklingen, myndigheternas ansvarsskyldighet samt övervakningen av respekten för 

mänskliga rättigheter, inklusive skyddet av kvinnor och barn, jämställdhet och skyddet 

av alla offer för förföljelse och diskriminering. Parlamentet välkomnar särskilda EU-

finansierade program på detta område, såsom projektet till stöd för civilsamhället 

(PASC), och det avtal som ingåtts mellan Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och den tunisiska kvartetten för att stärka banden mellan de civila 

samhällena i Tunisien och EU. Parlamentet uppmuntrar till dialog och samarbete mellan 

det civila samhället och offentliga myndigheter för att fastställa lokala 

utvecklingsprioriteringar, däribland lokala investeringar. Parlamentet efterlyser 

främjande av medborgarutbildning och demokratiskt engagemang. 

12. Europaparlamentet understryker betydelsen av att utveckla en medborgarkultur och 

uppmanar till att en miljö skapas med de strukturer som krävs för att det civila 

samhällets organisationer ska kunna inkluderas i beslutsprocessen. 

13. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten måste ge det 

stöd som krävs till lokalvalen (som planeras till oktober 2016) och ett 

övervakningsuppdrag och valstöd från EU och Europaparlamentet, om den tunisiska 

regeringen begär detta, som fallet var vid parlaments- och presidentvalet 2014. 

Parlamentet efterlyser i detta avseende ett förstärkt stöd till kommunerna inom ramen 

för församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet 

(Arlem), även genom att främja utvecklingen av projekt för partnersamverkan i 

samordning med medlemsstaterna. 

14. Europaparlamentet efterlyser stöd till en könsbalanserad politik, bland annat genom 

reformer av civilståndslagen för att avskaffa lagar som är diskriminerande mot kvinnor, 

bland annat i fråga om arv och äktenskapliga rättigheter, och till ökat deltagande av 

kvinnor i det offentliga livet och den privata sektorn, i enlighet med artikel 46 i 

Tunisiens konstitution. Parlamentet uppmuntrar dessutom till att mentorsprogram för 

framtida kvinnliga ledare utvecklas för att kunna stödja kvinnors tillträde till 

beslutsfattande positioner. Parlamentet rekommenderar att Tunisiens allmänna 

deklaration om konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

upphävs. 

15. Europaparlamentet kräver att ungdomar blir delaktiga i det politiska livet, särskilt när 

det gäller att främja ungdomars deltagande i lokalvalen. Parlamentet välkomnar i detta 

avseende EU-finansierade projekt för att öka ungdomars medvetenhet och 

medborgarutbildning. Parlamentet välkomnar lagbestämmelserna om ungdomars 

representation vid lokal- och regionalval. Parlamentet ser kommunalvalen 2016 som en 
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möjlighet att uppmuntra unga människor att åter engagera sig aktivt i den politiska 

omvandlingsprocessen. 

16. Europaparlamentet välkomnar övergångslagen om rättsväsendet. Parlamentet påminner 

om de höga förhoppningar det tunisiska folket har på övergångsprocessen. Parlamentet 

beklagar den intensiva polariseringen inom sannings- och värdighetskommittén. 

Parlamentet konstaterar att nationell försoning och tillväxt inte får vara prioriteringar 

som motsäger varandra. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta 

stödja Tunisien i reformen av rättsväsendet och rättsstatsprincipen vad gäller respekten 

för värderingarna i den tunisiska konstitutionen, bland annat genom tekniskt och 

finansiellt stöd för det pågående inrättandet av Högsta rättsrådet och 

författningsdomstolen. Parlamentet välkomnar EU-programmet för reform av 

rättsväsendet (PARJI), som antogs 2011, och programmet PARJ2, som antogs 2014 och 

finansierades med endast 15 miljoner euro. 

18. Europaparlamentet uppmanar regeringen att utan dröjsmål anta åtgärder som förhindrar 

användningen av tortyr. Parlamentet uppmanar Tunisien att avskaffa dödsstraffet. 

Parlamentet uttrycker oro över upprepade fall av tortyr från tunisiska myndigheters sida 

av minderåriga som misstänkts för att vilja gå med i terroristorganisationer. 

19. Europaparlamentet uppmanar Tunisien att skyndsamt reformera sin lag om 

undantagstillstånd från 1978, som för närvarande verkställs utan beaktande av de 

grundläggande bestämmelserna i konstitutionen. 

20. Europaparlamentet uttrycker oro över Tunisiens överfulla fängelser, deras brister vad 

gäller tillgång till mat och sanitära förhållanden, och hur detta påverkar internernas 

grundläggande rättigheter. Parlamentet välkomnar Tunisiens och EU:s gemensamma 

projekt för att reformera Tunisiens kriminalvårdsanstalter, vilket syftar till att stärka 

systemet med alternativa straff i stället för fängelse för mindre allvarliga brott. 

21. Europaparlamentet efterlyser en reform av strafflagen, och i synnerhet ett upphävande 

av artikel 230, som straffbelägger homosexualitet med fängelsevistelse i tre år och som 

strider mot de konstitutionella principerna om icke-diskriminering och skydd av 

privatlivet. Parlamentet välkomnar den nya lag som ersätter och ändrar lag 1992-52 om 

narkotika, som prioriterar förebyggande i stället for avskräckande åtgärder och som 

introducerar alternativa straff som främjar rehabilitering och återanpassning av 

narkotikamissbrukare som ett lämpligt steg för att anpassa den tunisiska lagstiftningen 

till internationella standarder. 

22. Europaparlamentet efterlyser en starkare decentraliseringsprocess och medbestämmande 

för regionerna genom förstärkt lokalt självstyre. Parlamentet stöder partnerskap med 

EU-medlemsstater som främjar decentraliserade strategier (t.ex. utbildning och 

kapacitetsuppbyggnad på detta område) samt decentraliserade samarbetsprojekt under 

ledning av medlemsstaternas lokala och regionala myndigheter, som bidrar till 

utvecklingen av regional och kommunal styrning i Tunisien, samt partnerskap och 

utbyte av bästa praxis med städer och lokalsamhällen i EU. Parlamentet uppmanar till 

ökat stöd från EU till det civila samhället i regionerna, ett stöd som bygger på 

framgångsrika befintliga initiativ. 
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23. Europaparlamentet är oroat över att det har gjorts få framsteg i arbetet med att se över 

lagen om straffrättsliga förfaranden och strafflagen för att värna om yttrandefriheten. 

Parlamentet är oroat över att många medborgare, däribland journalister och bloggare, 

har åtalats och fängslats för påstått förtal eller påstådd förolämpning av statliga 

tjänstemän i raplåtar eller för att de påståtts skada den allmänna moralen när de har 

uttryckt sina åsikter. Parlamentet välkomnar det faktum att Tunisien har anslutit sig till 

Freedom Online Coalition och uppmanar landet att delta mer aktivt. 

24. Europaparlamentet bekräftar på nytt att press- och mediefriheten, yttrandefriheten på 

nätet, för bland annat bloggare, och yttrandefriheten utanför nätet samt mötesfriheten är 

livsviktiga inslag och oumbärliga pelare i en demokrati och ett öppet och pluralistiskt 

samhälle. Parlamentet uppmuntrar till normer för bästa praxis inom mediesektorn som 

verkligen avspeglar en undersökande och differentierad journalistik. Parlamentet 

erkänner de positiva effekterna av ocensurerad tillgång till internet samt digitala och 

sociala medier. Parlamentet välkomnar Tunisiens dynamiska och öppna medielandskap 

på nätet, men uppmanar de tunisiska myndigheterna att investera mer i grundläggande 

teknisk infrastruktur och främja digital konnektivitet och kunskap, särskilt i landets 

fattigaste områden. Parlamentet välkomnar antagandet av den nya informationslagen 

från mars 2016 som syftar till att ändamålsenligt skydda rätten till informationsfrihet i 

Tunisien, och då även rättigheterna för visselblåsare. Parlamentet välkomnar det faktum 

att den höga myndigheten för audiovisuell kommunikation (HAICA) och dess 

efterträdare, myndigheten för audiovisuell kommunikation (ACA), kommer att dra nytta 

av EU:s stöd i samband med det pågående programmet på 10 miljoner euro till stöd för 

mediereformer. 

25. Europaparlamentet uppmanar Europarådets parlamentariska församling att bevilja 

Tunisien status som partner för demokrati som ett betydande steg i riktning mot att 

konsolidera parlamentarisk demokrati och rättsstatsprincipen i Tunisien. 

II – Ekonomisk och social utveckling 

26. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om ett makroekonomiskt stöd på 

500 miljoner euro och rådets och parlamentets antagande av förslaget. 

27. Europaparlamentet noterar att förhandlingar om ett ambitiöst frihandelsavtal (ett 

djupgående och omfattande frihandelsavtal) inletts mellan EU och Tunisien. 

Parlamentet påminner om att EU behöver genomföra dessa förhandlingar i kombination 

med skräddarsytt tekniskt och finansiellt bistånd. Parlamentet understryker att detta 

avtal, trots att det eftersträvar ett bättre marknadstillträde och investeringsklimat, har 

mer än bara en handelsaspekt och måste bidra till att europeiska standarder på områdena 

miljö, konsumentskydd och arbetstagarrättigheter utökas till Tunisien för att främja 

landets stabilitet, konsolidera dess demokratiska system och blåsa nytt liv i dess 

ekonomi. Kommissionen uppmanas att anta en progressiv strategi under 

förhandlingarna och säkerställa att detta avtal blir ömsesidigt gynnsamt, samtidigt som 

lämplig hänsyn tas till de betydande ekonomiska skillnaderna mellan de båda parterna. 

Parlamentet påminner om sina rekommendationer till kommissionen och den tunisiska 

regeringen om att införa en tydlig och detaljerad process för att genomgående involvera 

det civila samhället i Tunisien och EU i förhandlingarna om det djupgående och 

omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet begär att samrådsprocessen görs öppen och 
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transparent och att större hänsyn tas till mångfalden i det tunisiska civilsamhället, med 

utnyttjande av bästa praxis som använts i liknande förhandlingar. 

28. Europaparlamentet noterar antagandet av de brådskande autonoma handelsåtgärderna 

för Tunisien som ett konkret steg för att stödja Tunisiens ekonomi och som ett 

incitament för reformer. Parlamentet efterlyser ökat EU-stöd till Tunisien genom det 

europeiska grannskapsinstrumentet och samordning av det internationella biståndet till 

Tunisien, för att göra det möjligt för landet att fullt ut få del av EU:s bistånd och skapa 

arbetstillfällen, i synnerhet för unga högskoleutbildade. Parlamentet uppmuntrar till 

partnerskap med andra intresserade globala och regionala givarländer och 

givarorganisationer, och i synnerhet åtgärder för att minska regionala skillnader och 

främja utbildning och investeringar inom jordbruket, med beaktande av de särskilda 

förhållanden som råder inom det lokala jordbruket, it-sektorn, den sociala ekonomin, 

tillverkningssektorn och små och medelstora företag, vilket skulle öka sysselsättningen. 

Parlamentet noterar att turismsektorn har påverkats mycket kraftigt av 

terroristattackerna och, med tanke på de åtgärder som de tunisiska myndigheterna sedan 

dess har genomfört, uppmanar parlamentet de medlemsstater som ännu inte har gjort det 

att ompröva säkerhetssituationen så snart som möjligt så att Tunisiens turismsektor kan 

återhämta sig. 

29. Europaparlamentet uppmanar EU att inkludera det civila samhället, lokala myndigheter 

och andra viktiga aktörer i processen med att fastställa prioriteringar för finansiering i 

halvtidsöversynen av det europeiska grannskapsinstrumentet. 

30. Europaparlamentet betonar behovet att ta itu med arbetslösheten, särskilt bland unga 

med universitetsexamen, för att inleda genomgripande reformer för att främja tillväxt, 

utbildning av hög kvalitet och sysselsättning (t.ex. genom att lätta på valutarestriktioner, 

underlätta tillgången till mikrokrediter, reformera arbetslagstiftningen, ta fram 

utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden och förenkla de administrativa 

förfarandena) samt för att diversifiera den tunisiska ekonomin. Parlamentet uppmanar 

alla parter att upprätthålla en anda av gott samarbete för att fokusera på reformer med 

sikte på en inkluderande ekonomisk utveckling för alla regioner i landet, däribland de 

mindre framåtskridna och de fattigaste inlandsregionerna som behöver en långsiktig 

utvecklingsplan. Parlamentet uppmanar de tunisiska myndigheterna att välkomna 

initiativ där medborgarna visar engagemang för att förbättra den politiska dialogen eller 

de tekniska innovationerna, och betonar att det behövs internationellt stöd till dessa 

medborgarinitiativ. 

31. Europaparlamentet välkomnar initiativet till den tunisiska strategiska utvecklingsplanen 

2016–2020 och uppmanar till ett snabbt genomförande samt antagande av regelverk för 

att underlätta utnyttjandet av det europeiska stödet och stödet från alla internationella 

finansiella institutioner. Parlamentet välkomnar antagandet av den nya 

investeringslagen, som bör skapa ett stabilt regelverk och underlätta investeringar, samt 

skattereformerna. Parlamentet efterlyser en modernisering av den offentliga 

förvaltningen, som bör fungera på ett effektivt och transparent sätt, för att därigenom 

kraftigt underlätta genomförandet av projekt och säkerställa en bättre användning av 

medlen. 

32. Europaparlamentet stöder den tunisiska regeringens insatser för att modernisera och 
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avreglera ekonomin så att den uppfyller de nya inhemska, regionala och globala kraven, 

och anser att en stark och mångsidig tunisisk ekonomi kommer att skapa arbetstillfällen 

och även andra möjligheter och välstånd, samt göra det möjligt för landet att uppfylla 

sina bredare politiska och sociala ambitioner. 

33. Europaparlamentet påminner om jordbrukssektorns strategiska betydelse i Tunisien och 

välkomnar i detta sammanhang de åtgärder som planerats i den tunisiska budgeten för 

2016, bland annat skuldavskrivningen för jordbrukare, och inrättandet av ett nationellt 

samråd om jordbrukssektorn. Parlamentet anser att man i detta nationella samråd måste 

involvera det civila samhället och så många aktörer som möjligt, bland annat 

småbrukare från landets södra delar och unga jordbrukare. Parlamentet anser att det 

behövs en genomgripande reform av jordbrukssektorn samt en rad brådskande praktiska 

åtgärder, till exempel att utveckla avsaltningsanläggningarnas kapacitet för att ta itu 

med problemet med vattenbrist och andra problem som håller på att uppstå på grund av 

klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar Tunisien att förbjuda användningen av alla 

bekämpningsmedel som redan är förbjudna i EU. 

34. Europaparlamentet uppmanar EU att trappa upp sina insatser mot ökenspridning i 

Tunisien. Parlamentet noterar att tunisierna är drabbade av allvarlig vattenbrist. 

Parlamentet uppmanar Tunisien att gynna ett hållbart jordbruk och hållbara kostvanor, 

och rekommenderar en jordreform för att ge lantbrukare incitament att bevara skogar 

och floder. Parlamentet påminner om att en hållbar utveckling av Tunisiens kustturism 

kräver en kraftig minskning av hotelltätheten, för att rationalisera investeringarna och 

förvalta kustlinjen. 

35. Europaparlamentet välkomnar att APIA (Agence de Promotion des Investissements 

Agricoles) har inlett ett projekt för ungdomars rörlighet, livsmedelstrygghet och 

minskad fattigdom på landsbygden i syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten genom 

att erbjuda alternativ i landsbygdsområdena. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

stödja EU:s åtgärder genom att i partnerskap med de tunisiska myndigheterna, det civila 

samhällets organisationer och den privata sektorn engagera sig i sektorsspecifika eller 

tematiska projekt som skulle kunna få en direkt och gynnsam inverkan på det tunisiska 

samhället. 

36. Europaparlamentet välkomnar program som utvecklats av sekretariatet för unionen för 

Medelhavsområdet, t.ex. Med4jobs, för att ta upp frågan om unga människors 

anställningsbarhet i Medelhavsområdet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna i 

unionen för Medelhavsområdet att ge sitt sekretariat i uppgift att fokusera på Tunisiens 

ekonomiska och sociala utveckling för att stödja konsolideringen av landets 

övergångsprocess. 

37. Europaparlamentet efterlyser kraftfullare insatser mot korruption, särskilt mot bakgrund 

av den växande underjordiska ekonomin, i syfte att åstadkomma en effektivare och 

öppnare beslutsprocess och skapa ett bättre investerings- och företagsklimat. 

Parlamentet välkomnar skapandet av den tunisiska byrån för bekämpning av korruption, 

men beklagar dess begränsade budget. Parlamentet uppmanar de tunisiska 

myndigheterna att stärka dess kapacitet och effektivitet samt att ge den allt nödvändigt 

finansiellt och logistiskt stöd för att säkerställa att förvaltningen fungerar ordentligt och 

att den offentliga upphandlingen går rätt till. Parlamentet uppmanar de tunisiska 
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myndigheterna att se till att deras arbete mot korruption blir väl synligt. 

38. Europaparlamentet uppmanar till ett skyndsammare upprättande av det nationella råd 

för social dialog som det fattades beslut om 2013. 

39. Europaparlamentet uttrycker oro över Tunisiens bristande återvinning av tillgångar, som 

särskilt beror på de långdragna och tungrodda processerna för att konfiskera och 

återföra tillgångar. Parlamentet anser att Tunisien bör ges särskilt tekniskt 

kapacitetsstöd för att göra utredningar och samla in de upplysningar och bevis som 

behövs för att underbygga ärenden för återvinning av tillgångar. 

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa sitt stöd och sin politisk vilja för 

att påskynda återvinningen av frysta tunisiska tillgångar. Parlamentet välkomnar rådets 

beslut av den 28 januari 2016 att förlänga frysningen av 48 personers tillgångar med ett 

år. 

41. Europaparlamentet efterlyser ett främjande av snabbare och säkrare överföringar av 

penningförsändelser och av investeringspotentialen – i synnerhet när det gäller lokal och 

regional utveckling – för tunisier och nordafrikaner som redan är bosatta i EU. 

42. Europaparlamentet är oroat över hållbarheten av de tunisiska skulderna och efterlyser en 

bedömning av hur de kan göras mer hållbara med tanke på den ekonomiska situationen i 

landet. Parlamentet efterlyser en omvandling av tunisiska skulder till 

investeringsprojekt, särskilt för att bygga strategisk infrastruktur och minska de 

regionala skillnaderna, och välkomnar de initiativ som tagits i detta avseende. 

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att öka antalet projekt av detta slag. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka sätt att säkra en fördelaktig 

omplanering av Tunisiens skulder och en diversifiering av skuldtyperna. 

43. Europaparlamentet välkomnar EU-projekt på området jobbskapande och 

yrkesutbildning, såsom IRADA. Parlamentet rekommenderar att medel från den 

europeiska grannskapspolitiken används för att ge ytterligare stöd till små och 

medelstora företag. Parlamentet pekar på att små och medelstora företag är avgörande 

för Tunisiens tillväxt och att de därför bör gynnas av ekonomiskt stöd från EU. 

Parlamentet uppmuntrar till utvecklingen av program för nystartade företag med 

särskild inriktning på kvinnor och unga, med syfte att utveckla utbildning inom 

företagsadministration och tillgång till finansiellt stöd som en del åtgärder för att 

förbättra sektorn för små och medelstora företag. Parlamentet rekommenderar att 

Tunisien så snart som möjligt vidtar lämpliga åtgärder för att fullt ut kunna utnyttja 

EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme). 

Parlamentet uppmuntrar till privat utlåning till små och medelstora företag, bl.a. genom 

att förbättra kapaciteten hos kreditgarantisektorn och genom en reform av den 

underkapitaliserade banksektorn. Parlamentet välkomnar det nyligen inrättade 

partnersamverkansprogrammet för den tunisiska centralbanken för att stödja 

moderniseringen av banksektorn. 

44. Europaparlamentet rekommenderar att EU:s sakkunskap inom regionala fonder och 

minskade regionala skillnader används för att ta itu med den regionala utvecklingen i 

Tunisien och minska skillnaderna. Parlamentet efterlyser stöd från internationella 

partner och finansieringsinstitutioner i syfte att förbättra och bygga ut den nationella 
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infrastrukturen (t.ex. motorvägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och 

telekommunikationsnät) för att bättre kunna integrera olika landsbygds- och 

inlandscentrum. 

45. Europaparlamentet uppmuntrar till att det europeiska grannskapsinstrumentet integreras 

med EU-övergripande initiativ som t.ex. energiunionen. Parlamentet uppmuntrar 

samtidigt till ett ökat regionalt samarbete i Nordafrika om specifika frågor såsom 

nybeskogning och vattenförvaltning, samt ökad socioekonomisk integration, med ökad 

handel, i hela Nordafrika. Parlamentet påminner om att unionen för Medelhavsområdet 

stöder utarbetandet av konkreta projekt i regionen och att den, i detta avseende, bör 

involveras i EU-ledda projekt i Tunisien. 

46. Europaparlamentet anser att EU-samarbetet bör inriktas mer på den gröna ekonomin 

och hållbar utveckling och ökad användning av förnybar energi samt bättre vatten- och 

avfallshantering, särskilt med tanke på Tunisiens stora potential inom sektorn för 

förnybar energi. Parlamentet välkomnar projekt såsom saneringen av Bizertesjön, som 

godkänts av unionen för Medelhavsområdet, växttaken i Ghar el Melh och organiskt 

avfall som används för konsumtion i Beja. 

47. Europaparlamentet välkomnar integreringen av elmarknaderna i EU och 

Medelhavsområdet som ett viktigt inslag i energisamarbetet med de södra 

grannländerna. Parlamentet anser att Europeiska Medelhavsinstitutets projekt (EIMed) 

skulle kunna möjliggöra handel med el i två riktningar mellan norra och södra 

Medelhavsområdet, vilket skapar fördelar för alla partner sett till säkerhet, stabilitet och 

rimliga kostnader för elförsörjning. 

III – Säkerhet och försvar 

48. Europaparlamentet är djupt oroat över de omedelbara säkerhetsrisker som sprids till 

Tunisien och som bland annat orsakas av instabiliteten i Libyen, och noterar byggandet 

av en mur vid en del av gränsen till Libyen. Parlamentet uttrycker sin oro över det stora 

antalet tunisiska utländska stridande som ansluter sig till Daish och andra terrorgrupper. 

Parlamentet understryker att kampen mot vapensmuggling utgör en viktig del av 

terrorismbekämpningen. Parlamentet framhåller att landets underrättelsetjänster behöver 

reformeras, samtidigt som man respekterar rättsstatsprincipen och konventionerna om 

mänskliga rättigheter. 

49. Europaparlamentet är oroat över terroristattacken i gränsstaden Ben Guerdane 

omedelbart efter bombningen i Sabratha, vilket visar att gränsen mellan Tunisien och 

Libyen fortfarande i hög grad är genomtränglig. Parlamentet uttrycker oro över 

situationen i Libyen och uppmanar alla partier i Libyen att engagera sig konstruktivt i 

den nationella samlingsregeringen. Parlamentet understryker att EU står redo att erbjuda 

säkerhetsstöd på den nationella samlingsregeringens begäran och att 

säkerhetssamordningen mellan Tunisien och Libyen måste återupprättas. Parlamentet 

föreslår att man i samarbete med tunisiska myndigheter bör bedöma möjligheten att 

inrätta ett EU-gränsövervakningsuppdrag i Tunisien. 

50. Europaparlamentet erkänner att fattigdom och socialt utanförskap är några av de främsta 

orsakerna till radikalisering. Parlamentet efterlyser därför en mer effektiv social 

delaktighet för ungdomar för att de ska kunna få stabila anställningar och för att 
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förhindra att de blir föremål för rekrytering som nya stridande för 

terroristorganisationer. Parlamentet rekommenderar att man använder den sakkunskap 

som samlats in genom initiativ från internationella organisationer såsom Hedayah för att 

utveckla lokala och regionala strategier för att motverka våldsam extremism. 

Parlamentet efterlyser ökad medvetenhet om dessa befintliga nätverk eller liknande 

initiativ i Tunisien. 

51. Europaparlamentet uppmanar den tunisiska regeringen att inrätta en strategi för att 

hantera återvändande utländska stridande, genom att till exempel kombinera 

straffåtgärder och förebyggande åtgärder med program för avradikalisering och 

rehabilitering, för att ge dem möjlighet att återintegreras i samhället och minska 

framtida risker. Parlamentet efterlyser en mer övergripande strategi för att förebygga 

radikalisering i fängelser och förvarsenheter. Parlamentet kräver att fokus sätts på bättre 

utbildning samt bekämpning av radikalisering av unga människor. 

52. Parlamentet framhåller att terrorism är en gemensam utmaning som kräver ett 

gemensamt svar, och konstaterar att samarbetet mellan EU och Tunisien på området 

säkerhet och kampen mot terrorism har intensifierats på senare tid, i synnerhet i och 

med att ett ambitiöst program har inletts till stöd för reformer i säkerhetssektorn. 

53. Europaparlamentet stöder den FN-ledda processen för fred och politisk försoning i 

Libyen som ett centralt verktyg för att stabilisera regionen i stort och stärka Tunisiens 

säkerhets- och reformprocess. 

54. Europaparlamentet välkomnar den process för samordning av säkerhetsbistånd som 

Tunisien inlett och där EU spelar en aktiv roll. Parlamentet betonar att EU bör stödja 

Tunisien i arbetet med att bygga upp statsstrukturer som kan hantera säkerhetsfrågor. 

Parlamentet gläder sig över resultaten från G7+3 vad gäller säkerhetssamarbete. 

Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av de befintliga programmen och stärkt 

säkerhetsbistånd till Tunisien, med fokus på gränssäkerhet, skydd av 

turisminfrastrukturerna och bekämpning av det gemensamma terroristhotet. De 

tunisiska myndigheterna uppmanas emellertid till att svara proportionerligt på sådana 

hot, för att slå vakt om de demokratiska friheterna och de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet kräver de tunisiska behöriga myndigheternas fulla stöd, ett inrättande av en 

nationell säkerhetsrådgivare och att medlemsstaterna delar med sig av bästa praxis på 

säkerhetsområdet med Tunisien, i synnerhet med fokus på utbildning av 

säkerhetspersonal och respekt för mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser en 

systematisk utvärdering av situationen för de mänskliga rättigheterna i samband med 

EU:s stöd till Tunisien på säkerhetsområdet. 

55. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att lag 22/2015 om 

terrorismbekämpning antogs i juli 2015 av Tunisiens representantförsamling som inför 

dödsstraff som möjlig dom för ett antal ”terrorbrott”. Parlamentet oroas över flera 

bestämmelser i lagen om terrorismbekämpning. Parlamentet betonar att denna lag 

allvarligt kan kränka de medborgerliga rättigheterna och undergräva respekten för de 

mänskliga rättigheterna i Tunisien. Parlamentet uppmanar de tunisiska myndigheterna 

att fortsätta efterleva moratoriet för dödsstraff. Parlamentet påminner om att dödsstraff 

redan anges i tunisisk lagstiftning för sådana brott som mord och våldtäkt, även om inga 

avrättningar har ägt rum sedan 1991. Parlamentet understryker att även om Tunisien är 
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ett av de länder som är mest utsatta för terroristhot har stater en skyldighet att respektera 

de mänskliga rättigheterna fullt ut, även i kampen mot terrorism. Parlamentet 

understryker att den europeiska grannskapspolitiken är starkt kopplad till respekten för 

de mänskliga rättigheterna och internationell rätt, och påminner om EU:s starka 

motstånd mot dödsstraff. 

56. Europaparlamentet välkomnar det faktum att det nu har införts bestämmelser i lag 

22/2015 om terrorismbekämpning som ger rättsligt skydd åt journalisters källor och att 

obehörig statlig övervakning har kriminaliserats. 

57. Europaparlamentet välkomnar lanseringen av EU:s program till stöd för en reform av 

säkerhetssektorn i Tunisien i november 2015 – med särskild inriktning på 

säkerhetsstyrkornas omstrukturering, gränskontroll och underrättelsetjänsten – liksom 

det åtagande som båda parter gav uttryck för i associeringsrådet EU–Tunisien den 

18 april 2016 om att genomföra programmet effektivt och skyndsamt. 

58. Europaparlamentet uppmanar till främjande av logiska målsättningar, snarare än enbart 

stöd genom politiska instrument, i en tydlig strategisk vision med fokus på 

förebyggande arbete, stöd till representantförsamlingens lagstiftningsförslag och 

inrättande av ett åklagarkontor för terrorismbekämpning. 

59. Europaparlamentet välkomnar den utökade politiska dialogen mellan EU och Tunisien i 

kampen mot terrorism. Parlamentet betonar vikten av att värna de mänskliga 

rättigheterna i samband med åtgärder mot terrorism. 

60. Europaparlamentet uppmanar till ökat samarbete med EU-organ såsom Europol, men 

noterar samtidigt att Tunisien inte finns med på förteckningen över tredjestater som 

Europol kommer att ingå överenskommelser med, och uppmanar rådet att överväga att 

ta med Tunisien på denna förteckning över tredjestater. Parlamentet begär att en 

konsekvensbedömning av detta samarbete genomförs och presenteras vid ett gemensamt 

sammanträde med utskottet för utrikesfrågor (AFET) och utskottet för medborgerliga 

fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) innan avtalet godkänns. 

Parlamentet välkomnar det faktum att Eurojust har inrättat en kontaktpunkt med 

Tunisien samt Eurojusts inbjudan till myndigheterna om att intensifiera sitt samarbete 

och utse en andra kontaktpunkt med särskilt ansvar för terrorism. Parlamentet uppmanar 

den tunisiska regeringen att sörja för lämplig uppföljning av dessa förslag så snart som 

möjligt. 

IV – Rörlighet, forskning, utbildning och kultur  

61. Europaparlamentet välkomnar EU:s och Tunisiens partnerskap för rörlighet, som 

undertecknades i mars 2014, och anser att det måste genomföras snabbt. Parlamentet 

uppmanar till en ny viseringspolitik gentemot Tunisien och ett ingående av ett 

återtagandeavtal. Parlamentet noterar att partnerskapen för rörlighet visserligen bygger 

på nationella befogenheter, men ingår i EU:s förslag inom den europeiska 

grannskapspolitiken, och rekommenderar medlemsstaterna att visa solidaritet med 

Tunisien genom att underlätta viseringar för företagare, lärare, studerande, forskare, 

konstnärer osv. 

62. Europaparlamentet uppmanar EU att ingå partnerskap för rörlighet med partnerländerna 
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i sitt sydliga grannskap för att möjliggöra lättnader i viseringsförfarandena i samband 

med återtagandeavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med 

medlemsstaterna utveckla möjligheterna till system för cirkulär migration som skulle 

öppna upp säkra och lagliga vägar för migranter. Parlamentet fördömer 

människohandel, som främst drabbar kvinnor, och framhåller vikten av att förstärka 

samarbetet med partnerländerna för att bekämpa den. Parlamentet noterar att 

utfärdandet av viseringar för flera inresor för längre vistelse, i stället för viseringar för 

kortare vistelser, är det bästa sättet att minska den irreguljära migrationen, även den som 

förekommer i form av smuggling och människohandel. Parlamentet rekommenderar att 

Tunisien ändrar lagen från 2004 om bestraffning av personer som lämnat landets 

territorium utan tillstånd, i enlighet med internationell rätt. 

63. Europaparlamentet uppmanar de tunisiska myndigheterna att få till stånd ett nära 

samarbete med Europeiska unionen för att hantera organiserade former av olaglig 

invandring. 

64. Europaparlamentet understryker att insatser som t.ex. EUNAVFOR MED (Europeiska 

unionens militära insats i södra delen av centrala Medelhavet) är en metod för att 

konkret och effektivt bekämpa människosmuggling. Parlamentet uppmanar unionen att 

fortsätta att intensifiera denna typ av insatser samt att knyta partnerländer som Tunisien 

till dem. 

65. Europaparlamentet välkomnar partnerskapet mellan EU och Tunisien på forsknings- 

och innovationsområdet och Tunisiens deltagande i ramprogrammet Horisont 2020. 

Parlamentet betonar att en konsekvent politik för vetenskaplig forskning och teknisk 

utveckling skulle kunna vara ett incitament till forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar, överföring av forskning och innovation till den privata sektorn 

och skapande av nya företag. Parlamentet betonar att Tunisien bör bli en fullvärdig 

deltagare i Erasmus+-programmet för att utveckla fortsatt utbyte av 

universitetsstuderande. Parlamentet ser med oro på de allt större svårigheter som 

tunisiska studerande upplever när de vill komma till EU för att studera. Parlamentet 

uppmanar till en ”politik för positiv diskriminering”, i synnerhet till förmån för unga 

studerande från mindre utvecklade regioner, med incitament som gör att de kan få 

möjlighet att delta i sådana program. Parlamentet uppmanar Tunisien att justera och 

prioritera samarbeten för att utveckla färdigheter i främmande språk, 

ingenjörsvetenskap, förnybar energi, naturvetenskap och datorvetenskap, som har de 

högsta sysselsättningssiffrorna. 

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utvecklingen av samarbeten 

mellan skolor, universitet, högskolor och forskningscentrum, och att stärka 

gemensamma projekt för livslångt lärande, särskilt på områdena språkstudier, ny teknik, 

främjande av utbildning för kvinnor samt entreprenörskap. 

67. Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt partnerskap inom de kreativa, kulturella och 

audiovisuella sektorerna, liksom inom idrott, folkbildning och föreningslivet, genom 

stärkta nätverk och initiativ för ökad interkulturell dialog, värdesättande av det 

gemensamma historiska och arkeologiska arvet från romartiden, rörlighet för aktörer 

samt främjande och spridning av kulturellt och audiovisuellt innehåll, bland annat 

genom festivaler och utställningar. Parlamentet uppmuntrar Tunisien att delta i 
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programmet Kreativa Europa. 

68. Europaparlamentet rekommenderar att EU-institutionerna, och särskilt EU:s delegation i 

Tunis, använder sig av arabiska när de publicerar anbudsinfordringar och uppmaningar 

till intresseanmälan samt kommunicerar med allmänheten. Parlamentet understryker 

vikten av att den tunisiska regeringen informerar sina medborgare om sina åtgärder. 

69. Europaparlamentet anser att arabiska måste användas för att säkerställa att det civila 

samhället involveras i förbindelserna mellan EU och Tunisien, särskilt i samband med 

förhandlingarna om frihandelsavtalet. 

70. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Republiken Tunisiens regering och den tunisiska 

representantförsamlingens talman. 
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