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22.2.2016 B8-0255/4 

Amendamentul  4 

David Martin, Victor Boștinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

salută faptul că Uniunea Europeană a 

transformat Tunisia într-una dintre țările 

prioritare în politica sa de vecinătate față 

de țările din sudul Mediteranei și că a 

acordat Tunisiei un împrumut de 300 de 

milioane de euro ca asistență 

macrofinanciară pentru demararea 

reformelor economice; 

salută faptul că Uniunea Europeană a 

transformat Tunisia într-una dintre țările 

prioritare în politica sa de vecinătate față 

de țările din sudul Mediteranei și că a 

acordat Tunisiei un împrumut de 300 de 

milioane de euro ca asistență 

macrofinanciară pentru demararea 

reformelor economice; regretă, cu toate 

acestea, faptul că un procent de 85% din 

această sumă va fi folosit pentru a 

rambursa datoria contractată de regimul 

anterior; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Amendamentul  5 

David Martin, Victor Boștinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

solicită, cu toate acestea, UE, statelor sale 

membre, BEI și BERD, să continue să fie 

alături de tunisieni, să își optimizeze 

programele lor de ajutor și asistență, 

inclusiv prin instituirea unor măsuri 

comerciale autonome excepționale și prin 

eventuala renegociere a împrumuturilor în 

caz de dezechilibru al balanței de plăți, 

pentru a fi alături de Tunisia în 

consolidarea procesului său democratic; 

salută punerea în aplicare de către unele 

state membre ale unor „parteneriate pentru 

transformare” a Tunisiei; invită Uniunea 

Europeană să își continue programul de 

reducere a inegalităților regionale în ceea 

ce privește accesul la îngrijiri de primă 

necesitate; 

17. solicită, cu toate acestea, UE, la fel ca 

și statelor sale membre, BEI și BERD, să 

continue să fie alături de tunisieni și să își 

intensifice programele sale de ajutor și 

asistență, inclusiv prin instituirea unor 

măsuri comerciale autonome excepționale 

și prin eventuala renegociere a 

împrumuturilor în caz de dezechilibru al 

balanței de plăți, pentru a fi alături de 

Tunisia în consolidarea procesului său 

democratic; salută punerea în aplicare, de 

către unele state membre, a unor 

„parteneriate pentru transformare” a 

Tunisiei; invită Uniunea Europeană să își 

continue programul de reducere a 

inegalităților regionale în ceea ce privește 

accesul la îngrijiri de primă necesitate în 

Tunisia; regretă, cu toate acestea, că 

Uniunea Europeană nu intenționează să 

propună măsuri de natură a reduce o 

parte din datoria Tunisiei, provenită în 

principal de la fostul regim; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Amendamentul  6 

David Martin, Victor Boștinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. solicită ca acordul să fie înainte de 

toate bazat pe o abordare de co-dezvoltare, 

ca acesta să nu abordeze facilitarea 

schimburilor comerciale ca un scop în 

sine, ci ca un mijloc de facilitare a 

transferului de tehnologie din UE către 

Tunisia; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Amendamentul  7 

David Martin, Victor Boștinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

îndeamnă Consiliul să publice mandatul de 

negociere adoptat de statele membre în 

unanimitate la 14 decembrie 2011; 

îndeamnă Consiliul să publice mandatul de 

negociere adoptat de statele membre în 

unanimitate la 14 decembrie 2011; 

consideră că, în cazul în care refuză, 

Consiliul ar da o lovitură inutilă abordării 

legate de transparență promovată de 

negociatori, creând un nor de bănuieli 

regretabil cu privire la conținutul 

acordului; 

Or. fr 

 

 


