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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. glæder sig over, at EU behandler 

Tunesien som et af de prioriterede lande i 

sin naboskabspolitik over for landene i det 

sydlige Middelhavsområde, og at det har 

ydet et lån på 300 mio. EUR i 

makrofinansiel bistand til Tunesien til 

gennemførelse af økonomiske reformer; 

16. glæder sig over, at EU behandler 

Tunesien som et af de prioriterede lande i 

sin naboskabspolitik over for landene i det 

sydlige Middelhavsområde, og at det har 

ydet et lån på 300 mio. EUR i 

makrofinansiel bistand til Tunesien til 

gennemførelse af økonomiske reformer; 

beklager imidlertid, at 85 % af dette beløb 

skal anvendes til tilbagebetaling af den 

gæld, der blev indgået af det tidligere 

regime; 

Or. fr 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer imidlertid EU, 

medlemsstaterne, EIB og EBRD til fortsat 

at stå ved tunesernes side og optimere 

deres hjælpe- og bistandsprogrammer, 

herunder gennem indførelse af 

ekstraordinære autonome 

handelsforanstaltninger og en eventuel 

genforhandling af lån i tilfælde af 

uligevægt på betalingsbalancen, for at 

hjælpe Tunesien med at konsolidere sin 

demokratiske proces; glæder sig over visse 

medlemsstaters iværksættelse af 

"partnerskaber for omdannelse af 

Tunesien"; opfordrer EU til at fortsætte sit 

program for mindskelse af regionale 

uligheder for så vidt angår adgang til 

basale sundhedsydelser; 

17. opfordrer imidlertid EU til, på samme 

måde som dets medlemsstater, EIB og 

EBRD, fortsat at stå ved tunesernes side og 

intensivere sine hjælpe- og 

bistandsprogrammer, herunder gennem 

indførelse af ekstraordinære autonome 

handelsforanstaltninger, for at hjælpe 

Tunesien med at konsolidere sin 

demokratiske proces; glæder sig over visse 

medlemsstaters iværksættelse af 

"partnerskaber for omdannelse af 

Tunesien"; opfordrer EU til at fortsætte sit 

program for mindskelse af regionale 

uligheder for så vidt angår adgang til 

basale sundhedsydelser i Tunesien; 

beklager dog, at Den Europæiske Union 

ikke har til hensigt at fremme 

foranstaltninger, som kan reducere en del 

af den tunesiske gæld, som hovedsagelig 

stammer fra det tidligere regime; 

Or. fr 
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Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. kræver, at aftalen først og fremmest 

opfylder en fælles udviklingstilgang, og at 

den ikke behandler lettelsen af handelen 

som et mål i sig selv men som et middel til 

at lette teknologioverførsel fra Den 

Europæiske Union mod Tunesien; 

Or. fr 
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Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer indtrængende Rådet til at 

offentliggøre det forhandlingsmandat, som 

medlemsstaterne vedtog enstemmigt den 

14. december 2011; 

25. opfordrer indtrængende Rådet til at 

offentliggøre det forhandlingsmandat, som 

medlemsstaterne vedtog enstemmigt den 

14. december 2011; mener, at Rådet, hvis 

det afviser at slå ind på denne kurs, 

unødigt kan skade den lovede 

gennemsigtige tilgang, som forhandlerne 

har givet tilsagn om, ved at skabe en 

beklagelig atmosfære præget af 

mistænksomhed omkring aftalens 

indhold; 

Or. fr 

 

 


