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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών της ΕΕ 

για τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές στην Τυνησία το 2014, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «Prisons in Tunisia: International Standards versus 

Reality» (Φυλακές στην Τυνησία: τα διεθνή πρότυπα έναντι της πραγματικότητας) του 

Μαρτίου 2014 και τις δηλώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 

Τυνησίας, 

– έχοντας υπόψη το Ενιαίο Πλαίσιο Στήριξης για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προς την Τυνησία για την περίοδο 2014-2015, που παρατάθηκε με τροποποίηση της 

απόφασης C(2014)5160 της Επιτροπής μέχρι το τέλος του 2016, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας1, 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2015)0050), 

– έχοντας υπόψη την υπογραφή εκ μέρους της Τυνησίας της συμφωνίας σύνδεσης με το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας την 1η 

Δεκεμβρίου 2015, 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272. 



 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας1, 

– έχοντας υπόψη την θέση του, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας2, 

– έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος στις 19 Απριλίου 2016 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/580 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 

σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία 

της Τυνησίας3, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας της 17ης 

Μαρτίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τυνησίας (2013-2017) 

και το κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας της 18ης Απριλίου 

2016, 

– έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 2016-2020 της Τυνησίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0249/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία είναι μία από τις χώρες που αποτελούν 

προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ειρηνικής δημοκρατικής μετάβασης στην 

Τυνησία αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα στον αραβικό κόσμο και η εδραίωσή 

της είναι υψίστης σημασίας για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και, κατά 

άμεση συνέπεια, για την ασφάλεια της Ευρώπης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στο 

Κουαρτέτο Εθνικού Διαλόγου της Τυνησίας για την αποφασιστική συμβολή του στην 

οικοδόμηση μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας στην Τυνησία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια δύσκολη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς επίσης και προκλήσεις ασφάλειας που 

οφείλονται κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο τουρισμός, που αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας της Τυνησίας, έχει πληγεί 

σοβαρά από τις περιστάσεις αυτές και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως 

στόχο τη χώρα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Τυνησίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ξένες επενδύσεις, τον τουρισμό και την εξαγωγή προϊόντων προς την ΕΕ και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία μπορεί να σημειώσει άνθιση μόνον εάν η 

δημοκρατία είναι σε θέση να εξελιχθεί· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0061. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0086. 
3  ΕΕ L 102 της 18.4.2016, σ. 1. 



 

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας και ευκαιριών ήταν μία από τις 

βασικές αιτίες των μαζικών λαϊκών διαδηλώσεων του 2011 και ότι πολλά από τα 

προβλήματα που υπήρχαν τότε εξακολουθούν να πλήττουν την κοινωνία καθημερινά, 

δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης, που να 

λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των πληθυσμών που ζουν στις δύο όχθες της 

Μεσογείου, με στόχο κυρίως τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών 

ανισοτήτων στην Τυνησία·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κατάρρευση του καθεστώτος του Ben Ali και την 

εδραίωση της δημοκρατικής διαδικασίας, η ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει τον πολιτικό 

διάλογό της με την Τυνησία λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα και τις 

προτεραιότητες του σημαντικού αυτού εταίρου ως μέσου για την επίτευξη του στόχου 

της σταθερότητας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή 

τους να συνεργαστούν με τον λαό και την κυβέρνηση της Τυνησίας για την προώθηση 

κοινών συμφερόντων, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του 

τουρισμού, του πολιτισμού και της ασφάλειας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των υποεπιτροπών, έχει 

συσταθεί τριμερής διάλογος μεταξύ των αρχών, των φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών και των εκπροσώπων της ΕΕ στην Τυνησία· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία δημοσίευσης 

συνιστούν βασικά στοιχεία μιας ανοιχτής, ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

σύναψης συμφωνίας μεταξύ των αντίπαλων πλευρών στη Λιβύη· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια στη Λιβύη και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της 

αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στην Τυνησία και σε ολόκληρη 

την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία φιλοξενεί σήμερα σημαντικό αριθμό 

εκτοπισμένων Λίβυων, που έφυγαν από την αστάθεια και τη βία στη Λιβύη, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο επιβαρύνει την εσωτερική κατάσταση και τις υποδομές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λίγα τελευταία χρόνια η Τυνησία έγινε στόχος διαφόρων 

τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία είναι σημαντικός 

εταίρος της ΕΕ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανησυχητικά υψηλός αριθμός νέων από την Τυνησία έχει 

στρατολογηθεί από το IS/ Daesh και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών και 

το οικονομικό τέλμα συμβάλλουν στο να είναι ευάλωτοι οι νέοι στα κελεύσματα 

εξτρεμιστικών οργανώσεων· 

1. ανανεώνει τη δέσμευσή του στον λαό της Τυνησίας και στη διαδικασία πολιτικής 

μετάβασης που ξεκίνησε το 2011· υπογραμμίζει τις προκλήσεις και τις απειλές που 

αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας, την 

υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας, και την εγγύηση της ασφάλειάς της· ζητεί από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη την ενεργοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό σημαντικών τεχνικών και 



 

 

οικονομικών πόρων για την παροχή συγκεκριμένης στήριξης στην Τυνησία· 

υπογραμμίζει ότι, χωρίς μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης και της 

σταθερότητας της Τυνησίας, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της 

καταπολέμησης της διαφθοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην 

περιοχή, κάθε προοπτική μεταρρύθμισης θα τεθεί σε κίνδυνο· ζητεί ως εκ τούτου τη 

σύναψη μιας πραγματικής σφαιρικής και σε βάθος εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και 

της Τυνησίας· 

2. καλεί τους συμμετέχοντες στην εταιρική σχέση της Deauville να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους· θεωρεί ότι η κατάσταση στην Τυνησία δικαιολογεί την έναρξη ενός 

πραγματικού «Σχεδίου Μάρσαλ» με την κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

υποστήριξη και εδραίωση της δημοκρατικής μετάβασης και την ενθάρρυνση, με 

συνεκτικό τρόπο, των επενδύσεων και της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ιδίως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 

διατήρηση υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες για 

όλους· ζητεί επίσης να παγιωθούν οι προσπάθειες υποστήριξης της κοινωνίας των 

πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές και 

δημοσιονομικές δυσκολίες που συνεπάγεται η αστάθεια της μεταβατικής περιόδου και 

τονίζει την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μεταρρυθμίσεων από την Τυνησία με στόχο 

την ενίσχυση της απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης· κρίνει, συνεπώς, απαραίτητο οι δημοσιονομικές αρχές να συμφωνήσουν να 

ενισχύσουν αποφασιστικά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) που 

προορίζονται για την Τυνησία· 

3. επιβεβαιώνει ότι η ιστορική δημοκρατική μετάβαση της Τυνησίας, παρά τη δυσχερή 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση, προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας πολύ πιο 

φιλόδοξης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας, πέραν των συμβατικών 

μέτρων· 

4. επιδοκιμάζει την καλή συνεργασία μεταξύ της Τυνησίας και των γειτόνων της, όπως 

φαίνεται από την υπογραφή μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας και τη 

δημιουργία τοπικών διασυνοριακών επιτροπών με την Αλγερία, που αποσκοπούν στην 

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, από τη διασύνδεση της οικονομίας της Τυνησίας με 

την οικονομία της Λιβύης, καθώς και από την αλληλεγγύη του λαού της Τυνησίας προς 

τους εκτοπισμένους Λίβυους· χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόοδο που έχει 

συντελεστεί στη διαδικασία συμφιλίωσης στη Λιβύη· 

5. τονίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή 

της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· ζητεί να αναπτυχθούν 

μηχανισμοί παρακολούθησης για τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της 

ισότητας των φύλων και άλλων ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την πλήρη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· 

6. υπογραμμίζει ότι η επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας ενσωμάτωσης στο πλαίσιο 

της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα κατάλληλη 

ευκαιρία για την εγγύηση της ασφάλειας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε 

ολόκληρη την περιοχή· 

I – Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και θεσμοί 



 

 

7. εκφράζει τη στήριξή του στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και επισημαίνει την ανάγκη 

για κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Τυνησία· τονίζει την ανάγκη 

στήριξης της Λαϊκής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (PRA), με στόχο την ενίσχυση 

της σταθερότητας σε ένα ασταθές περιφερειακό πλαίσιο, με παράλληλη εμβάθυνση της 

δημοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη μέσων της ΡRA, γεγονός το 

οποίο δυσχεραίνει τον νομοθετικό της ρόλο και καθυστερεί την κατάρτιση της νέας 

νομοθεσίας, που απαιτείται επειγόντως, καθώς και της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας· 

στηρίζει την PRA στις προσπάθειές της να αναβαθμίσει την ικανότητά της, μεταξύ 

άλλων με την πρόσληψη προσωπικού· στηρίζει μια επανεξέταση των αναγκών της 

PRA· ζητεί από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ενισχύσουν τις δράσεις 

υποστήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων που παρέχονται στην PRA· συνιστά στο 

Κοινοβούλιο να οργανώσει μια πολιτική συνάντηση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, π.χ. 

μια «Εβδομάδα Τυνησίας», στους χώρους του, προκειμένου να ενισχυθεί η 

κοινοβουλευτική συνεργασία· 

8. χαιρετίζει τη δημιουργία μιας Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τυνησίας που 

θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους βουλευτές της Τυνησίας να συνέρχονται τακτικά 

και να αναπτύξουν έναν διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο για τη δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· 

υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της έναρξης των εμπορικών συμφωνιών, η Μεικτή 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τυνησίας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

παρακολούθηση των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων· ζητεί τη δρομολόγηση 

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στήριξης προς την PRA με άλλες επιτροπές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων (για υποστήριξη σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων, στη μεταναστευτική νομοθεσία και στα μέτρα αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας)· 

9. χαιρετίζει τη σύσταση του τριμερούς διαλόγου στην Τυνησία· ζητεί να συνεχιστεί και 

να επεκταθεί ο διάλογος ώστε να καλύπτει όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων ΕΕ-

Τυνησίας και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

στην εφαρμογή της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης των προτεραιοτήτων της σχέσης ΕΕ-Τυνησίας· 

10. επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι μία από τις βασικές 

απαιτητικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσει η Τυνησία· χαιρετίζει την 

εξέταση νέων μεθόδων εκ μέρους της κυβέρνησης της Κυβέρνησης της Τυνησίας για 

την επιτάχυνση των σημαντικών πολιτικών υψηλής προτεραιότητας· πιστεύει ότι η 

αδελφοποίηση ευρωπαϊκών διοικήσεων με διοικήσεις της Τυνησίας συμβάλλει θετικά 

στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· υποστηρίζει τη χρήση λύσεων που 

βασίζονται στην ΤΠ για τη δημιουργία και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και της ηλεκτρονικής διοίκησης· 

11. επικροτεί τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι εκ μέρους της Τυνησίας, που έχει προσδώσει στη χώρα ηγετικό ρόλο 

στην ενίσχυση μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στον αραβικό κόσμο· ζητεί 

την ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης και στης στήριξης για τη δημιουργία 

ικανοτήτων προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα πολιτικά κόμματα και 

τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδομένου ότι έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο 

στην Τυνησία και έχει αποδειχθεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατική 



 

 

μετάβαση και την συνολική ανάπτυξη, τη λογοδοσία της κυβέρνησης και την 

παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της 

προστασίας των γυναικών και των παιδιών, της ισότητας των φύλων και της 

προστασίας όλων των θυμάτων διώξεων και διακρίσεων· χαιρετίζει τα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ειδικά προγράμματα στον συγκεκριμένο τομέα, όπως το 

σχέδιο για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών (PASC), καθώς και τη συμφωνία που 

υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του 

κουαρτέτου της Τυνησίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των 

πολιτών της Τυνησίας και της κοινωνίας των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών· 

ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των 

δημόσιων αρχών για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά την τοπική 

ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επενδύσεων· ζητεί την προώθηση της 

αγωγής του πολίτη και της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας συμμετοχής του πολίτη στα 

κοινά και ζητεί τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος με τις αναγκαίες δομές, 

ώστε να μπορούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

13. κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη 

για τις τοπικές εκλογές (που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2016) και να 

προβλεφθεί μια αποστολή της ΕΕ και του ΕΚ για την παρακολούθηση των εκλογών 

καθώς και η παροχή αρωγής στην εκλογική διαδικασία, εάν ζητηθεί από την 

Κυβέρνηση της Τυνησίας, όπως συνέβη ήδη στις βουλευτικές και τις προεδρικές 

εκλογές του 2014· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθεί η στήριξη προς τους δήμους και 

τις κοινότητες στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής 

Συνέλευσης (ARLEM), και να ενθαρρυνθούν τα σχέδια αδελφοποίησης σε συντονισμό 

με τα κράτη μέλη· 

14. ζητεί την προώθηση πολιτικών ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, μεταξύ άλλων με 

τη μεταρρύθμιση του κώδικα περί προσωπικής κατάστασης, προκειμένου να 

καταργηθούν οι νόμοι που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, όπως αυτοί που 

αφορούν τα κληρονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τον γάμο, 

καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και τον ιδιωτικό 

τομέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Συντάγματος της Τυνησίας· ενθαρρύνει, 

επιπλέον, την ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης για νεοεμφανιζόμενες γυναίκες 

ηγέτες, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την πρόσβασή τους σε θέσεις 

λήψης αποφάσεων· συνιστά την άρση της γενικής δήλωσης της Τυνησίας σχετικά με τη 

Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· 

15. ζητεί την ένταξη των νέων στην πολιτική ζωή, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της 

συμμετοχής νέων ανθρώπων στις τοπικές εκλογές· χαιρετίζει εν προκειμένω τα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια για την ευαισθητοποίηση των νέων/την αγωγή 

του πολίτη· χαιρετίζει τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εκπροσώπηση της 

νεολαίας στις εκλογές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· φρονεί ότι οι δημοτικές 

εκλογές του 2016 αποτελούν ευκαιρία να ενθαρρυνθούν οι νέοι να συμμετάσχουν εκ 

νέου ενεργά στη διαδικασία πολιτικού μετασχηματισμού· 

16. χαιρετίζει τη νομοθεσία περί μεταβατικής δικαιοσύνης· υπενθυμίζει τις υψηλές 

προσδοκίες του λαού της Τυνησίας από τη μεταβατική διαδικασία· εκφράζει τη λύπη 

του για την έντονη πόλωση που επικρατεί στην επιτροπή Αλήθειας και Αξιοπρέπειας· 



 

 

επισημαίνει ότι η εθνική συμφιλίωση και η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να συνιστούν 

αντικρουόμενες προτεραιότητες· 

17. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την Τυνησία για 

τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και του κράτους δικαίου στη βάση των αξιών 

του Συντάγματος της Τυνησίας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής και 

χρηματοδοτικής στήριξης για την υπό εξέλιξη ίδρυση του Συμβουλίου Επικρατείας και 

του Συνταγματικού Δικαστηρίου· επικροτεί το πρόγραμμα της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση 

στη Δικαιοσύνη (PARJI) που εγκρίθηκε το 2011, και το πρόγραμμα PARJ2, που 

εγκρίθηκε το 2014 και χρηματοδοτήθηκε με μόλις 15 εκατομμύρια EUR· 

18. καλεί την κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα μέτρα που να απαγορεύουν τη χρήση 

βασανιστηρίων· ενθαρρύνει την Τυνησία να καταργήσει τη θανατική ποινή· εκφράζει 

την ανησυχία του για τις επανειλημμένες υποθέσεις βασανισμού ανηλίκων από τις 

αρχές της Τυνησίας λόγω υπονοιών ότι επιθυμούσαν να ενταχθούν σε τρομοκρατικές 

οργανώσεις· 

19. ζητεί από την Τυνησία να μεταρρυθμίσει επειγόντως τον νόμο του 1978 για τις 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος επί του παρόντος εφαρμόζεται εν αντιθέσει με 

τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος· 

20. εκφράζει την ανησυχία του για τον συνωστισμό που επικρατεί στις φυλακές της 

Τυνησίας, την έλλειψη τροφίμων, τις υγειονομικές συνθήκες και τον αντίκτυπό τους 

στα βασικά δικαιώματα των κρατουμένων· χαιρετίζει το έργο Τυνησίας-Ευρώπης για 

τη μεταρρύθμιση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της Τυνησίας, που στοχεύει στην 

ενίσχυση του συστήματος εναλλακτικών ποινών αντί της φυλάκισης για λιγότερο 

σοβαρά αδικήματα· 

21. ζητεί τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, και ειδικότερα την κατάργηση του άρθρου 

230, που ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία με τριετή φυλάκιση και είναι αντίθετη προς τις 

συνταγματικές αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής· χαιρετίζει τον νέο νόμο που αντικαθιστά και τροποποιεί τον νόμο 

1992-52 περί ναρκωτικών, ο οποίος δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη αντί της 

αποτροπής και καθιερώνει εναλλακτικές ποινές που προάγουν την αποκατάσταση και 

την επανένταξη των χρηστών ναρκωτικών, ως κατάλληλο βήμα προς την κατεύθυνση 

της ευθυγράμμισης της νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα· 

22. τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης διαδικασίας αποκέντρωσης και ενδυνάμωσης των 

περιφερειών μέσω της περαιτέρω τοπικής διοικητικής αυτονόμησης· υποστηρίζει τις 

εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ που ενθαρρύνουν αποκεντρωμένες 

προσεγγίσεις (π.χ. κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο αυτό) και τα σχέδια 

αποκεντρωμένης συνεργασίας που υλοποιούνται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

των κρατών μελών, τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιφερειακής και 

δημοτικής διαχείρισης στην Τυνησία, καθώς και τις εταιρικές σχέσεις και τις 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με δήμους και τοπικές κοινότητες της ΕΕ· ζητεί να 

ενισχύσει η ΕΕ την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών στις περιφέρειες, 

χρησιμοποιώντας ως βάση τις επιτυχημένες υφιστάμενες πρωτοβουλίες· 

23. ανησυχεί ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος για τη μεταρρύθμιση του κώδικα 

ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα με στόχο τον σεβασμό της ελευθερίας της 

έκφρασης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αρκετοί πολίτες, μεταξύ των 



 

 

οποίων δημοσιογράφοι και μπλόγκερ, έχουν υποστεί διώξεις και έχουν φυλακιστεί για 

εικαζόμενη συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή κρατικών αξιωματούχων μέσω ραπ 

τραγουδιών ή για προσβολή των δημόσιων ηθών επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Τυνησία έχει προσχωρήσει στον 

συνασπισμό Online Freedom και ζητεί την ενεργότερη συμμετοχή της· 

24. επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία 

έκφρασης στα ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και για όσους διατηρούν ιστολόγια, 

και στα μη ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η ελευθερία της συνάθροισης, αποτελούν 

ζωτικά στοιχεία και απαραίτητους πυλώνες για τη δημοκρατία και για μια ανοικτή και 

πολυφωνική κοινωνία· ενθαρρύνει την εφαρμογή προτύπων βέλτιστων πρακτικών στον 

τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα αντικατοπτρίζουν πραγματικά μια 

ερευνητική και διαφοροποιημένη δημοσιογραφία· αναγνωρίζει την σημασία της χωρίς 

λογοκρισίας πρόσβασης στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το δυναμικό και ανοιχτό επιγραμμικό 

πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης της Τυνησίας, αλλά ζητεί από τις αρχές της Τυνησίας 

να επενδύσουν περαιτέρω σε βασικές τεχνολογικές υποδομές και να προωθήσουν την 

ψηφιακή συνδεσιμότητα και γνώση, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές της χώρας· 

χαιρετίζει την έγκριση του νέου νόμου για τις πληροφορίες τον Μάρτιο του 2016 για 

την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία πληροφόρησης στην 

Τυνησία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μαρτύρων δημόσιου 

συμφέροντος· επικροτεί το γεγονός ότι η Ανώτερη Αρχή Οπτικοακουστικής 

Επικοινωνίας (HAICA) και η αρχή που θα τη διαδεχτεί, η Επιτροπή Οπτικοακουστικών 

Επικοινωνιών (ACA), θα επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο του υπό 

εξέλιξη προγράμματος 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των 

μέσων ενημέρωσης· 

25. ζητεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να 

παραχωρήσει στην Τυνησία την ιδιότητα του εταίρου για τη δημοκρατία, ως σημαντικό 

βήμα για την εδραίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτος δικαίου 

στην Τυνησία· 

II – Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

26. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μακροοικονομική βοήθεια ύψους 500 

εκατομμυρίων EUR και την έγκρισή της από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· 

27. σημειώνει τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας· υπενθυμίζει ότι είναι 

απαραίτητο η ΕΕ να διεξαγάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις παράλληλα με την παροχή 

ειδικής τεχνικής και χρηματοδοτικής συνδρομής· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή, αν και 

επιδιώκει τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και του επενδυτικού κλίματος, έχει 

κάτι παραπάνω από μία απλώς εμπορική διάσταση και πρέπει να συμβάλει στην 

επέκταση των ευρωπαϊκών προτύπων στους τομείς του περιβάλλοντος, της προστασίας 

των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τυνησία, ενισχύοντας 

τη σταθερότητά της, εδραιώνοντας το δημοκρατικό της σύστημα και αναζωογονώντας 

την οικονομία της· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σταδιακή προσέγγιση κατά τη 

διάρκεια τον διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία αυτή θα είναι 

αμοιβαίως επωφελής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σημαντικές οικονομικές 

ανισότητες μεταξύ των δύο πλευρών· υπενθυμίζει τις συστάσεις του στην Επιτροπή και 

στην Κυβέρνηση της Τυνησίας για την εφαρμογή μιας σαφούς και αναλυτικής 



 

 

διαδικασίας για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της Τυνησίας και της 

Ευρώπης σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων της DCFTA· ζητεί μια ανοιχτή και 

διαφανή διαδικασία διαβούλευσης και να ληφθεί περισσότερο υπόψη η ποικιλομορφία 

της κοινωνίας των πολιτών στην Τυνησία, αντλώντας διδάγματα από τις βέλτιστες 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις· 

28. σημειώνει την έγκριση των έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία, 

ως συγκεκριμένο βήμα για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας και ως κίνητρο 

για μεταρρυθμίσεις· ζητεί την αύξηση της βοήθειας της ΕΕ προς την Τυνησία μέσω του 

ΕΜΓ και τον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας προς την Τυνησία, προκειμένου να 

μπορέσει η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από τη στήριξη της ΕΕ και να καταστεί 

δυνατή η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους· ενθαρρύνει 

τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλους ενδιαφερόμενους χορηγούς χώρες και 

οργανισμούς σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, και ειδικότερα, τη λήψη μέτρων 

για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την προώθηση της κατάρτισης και 

της επένδυσης στη γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τοπικής 

γεωργίας, την ΤΠ, την κοινωνική οικονομία, τον τομέα της μεταποίησης και τις ΜΜΕ 

που θα τονώσουν την απασχόληση· σημειώνει ότι ο τομέας του τουρισμού έχει 

επηρεαστεί δραματικά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και, λαμβάνοντας υπόψη τα 

μέτρα που εφαρμόζονται από τότε από τις αρχές της Τυνησίας, καλεί τα κράτη μέλη 

που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επανεξετάσουν την κατάσταση ασφαλείας το 

συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη του τουριστικού 

τομέα της Τυνησίας· 

29. ζητεί από την ΕΕ να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και 

άλλους σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία προσδιορισμού των προτεραιοτήτων 

για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΜΓ· 

30. υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας, ιδίως για τους νέους 

πτυχιούχους πανεπιστημίου, δρομολόγησης ριζικών μεταρρυθμίσεων για την 

προώθηση της ανάπτυξης, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης (π.χ. μέσω 

της μείωσης των νομισματικών περιορισμών, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 

μικροπιστώσεις, της μεταρρύθμισης της εργασιακής νομοθεσίας, της ανάπτυξης 

συστημάτων κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

και της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών) καθώς και την ανάγκη 

διαφοροποίησης της οικονομίας της Τυνησίας· καλεί όλα τα μέρη να διατηρήσουν 

πνεύμα καλής συνεργασίας ώστε να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις με στόχο την 

οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις περιοχές της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο προηγμένων περιφερειών και των περιοχών της 

ενδοχώρας που έχουν φτωχοποιηθεί, που χρήζουν ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού 

σχεδίου· καλεί τις αρχές της Τυνησίας να επικροτούν πρωτοβουλίες με τις οποίες οι 

πολίτες επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου ή των 

τεχνολογικών καινοτομιών· τονίζει ότι απαιτείται διεθνής στήριξη για αυτές τις 

πρωτοβουλίες πολιτών· 

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που αφορά το Στρατηγικό Σχέδιο 

Ανάπτυξης της Τυνησίας για την περίοδο 2016-2020 και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 

με την έκδοση κανονιστικών πλαισίων με σκοπό την διευκόλυνση της απορρόφησης 

των πόρων στήριξης από τα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα· 

χαιρετίζει την έγκριση του νέου κώδικα επενδύσεων, που στοχεύει στην κανονιστική 

σταθερότητα και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, καθώς και τις φορολογικές 



 

 

μεταρρυθμίσεις· ζητεί τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία θα πρέπει 

να λειτουργεί με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο 

βαθμό την υλοποίηση των έργων και την καλύτερη χρήση των πόρων· 

32. στηρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Τυνησίας για τον εκσυγχρονισμό και την 

απελευθέρωση της οικονομίας, με στόχο την κάλυψη νέων εγχώριων, περιφερειακών 

και παγκόσμιων αναγκών, και πιστεύει ότι μια ισχυρή και ποικιλόμορφη τυνησιακή 

οικονομία θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ευκαιριών και ευημερίας, και 

θα δώσει στη χώρα τη δυνατότητα να επιτύχει τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές 

φιλοδοξίες της· 

33. υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία του γεωργικού τομέα στην Τυνησία και χαιρετίζει 

στο πλαίσιο αυτό τα μέτρα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Τυνησίας το 

2016, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των χρεών για τους αγρότες και της 

έναρξης μιας εθνικής διαβούλευσης για τον γεωργικό τομέα· θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητο αυτή η εθνική διαβούλευση να εμπλέξει όλους τους φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μικρών 

αγροτών από τα νότια της χώρας, καθώς και των νέων γεωργών· πιστεύει ότι ο 

γεωργικός τομέας απαιτεί μια βαθιά μεταρρύθμιση και μια σειρά από επείγοντα 

πρακτικά μέτρα, όπως η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μονάδων αφαλάτωσης, για να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ελλείμματος νερού και άλλα αναδυόμενα προβλήματα 

λόγω της κλιματικής αλλαγής· καλεί τις τυνησιακές αρχές να απαγορεύσουν τη χρήση 

οποιουδήποτε παρασιτοκτόνου έχει ήδη απαγορευτεί στην ΕΕ· 

34. ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της 

απερήμωσης στην Τυνησία· επισημαίνει ότι οι πολίτες της Τυνησίας αντιμετωπίζουν 

σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας· ζητεί από την Τυνησία να ενθαρρύνει τη βιώσιμη 

γεωργία και τις βιώσιμες διατροφικές συνήθειες· συνιστά την εφαρμογή μιας 

μεταρρύθμισης της γης, η οποία θα δίνει κίνητρα στους γεωργούς για την προστασία 

των δασών και των ποταμών· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου 

τουρισμού της Τυνησίας προϋποθέτει τη σημαντική μείωση του αριθμού των 

ξενοδοχείων για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών· 

35. χαιρετίζει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Νεολαία και κινητικότητα, 

επισιτιστική ασφάλεια και μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές» από την 

APIA (υπηρεσία προώθησης γεωργικών επενδύσεων), με σκοπό την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων με την προσφορά εναλλακτικών λύσεων στις αγροτικές περιοχές· 

καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δράσεις της ΕΕ, συμμετέχοντας, σε 

συνεργασία με τις αρχές της Τυνησίας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

τον ιδιωτικό τομέα σε τομεακά ή θεματικά προγράμματα που θα μπορούσαν να έχουν 

άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία της Τυνησίας· 

36. επιδοκιμάζει τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από τη Γραμματεία της Ένωσης για 

τη Μεσόγειο, όπως το Med4jobs, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 

απασχολησιμότητας των νέων στη Μεσόγειο· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης για 

τη Μεσόγειο να αναθέσουν στη Γραμματεία της να εστιάσει στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Τυνησίας για να υποστηρίξει την εδραίωση της μεταβατικής 

διαδικασίας της· 



 

 

37. ζητεί την ενίσχυση του αγώνα κατά της διαφθοράς, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόμενης 

παραοικονομίας, με στόχο την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής και διαφανούς 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για 

τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις· χαιρετίζει την ίδρυση του Τυνησιακού Οργανισμού 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, εκφράζει όμως τη λύπη του για τον 

περιορισμένο προϋπολογισμό του· παροτρύνει τις τυνησιακές αρχές να ενισχύσουν την 

ικανότητα και την αποτελεσματικότητά του και να του παράσχουν κάθε απαραίτητη 

χρηματοδοτική και υλικοτεχνική υποστήριξη που θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης και την κανονικότητα των δημοσίων συμβάσεων· καλεί τις 

αρχές της Τυνησίας να διασφαλίσουν την ευρεία προβολή των μέτρων που λαμβάνουν 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

38. ζητεί να επιταχυνθεί η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικού Διαλόγου που 

αποφασίστηκε το 2013· 

39. εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ανάκτησης εκ μέρους της Τυνησίας των 

περιουσιακών στοιχείων, λόγω των χρονοβόρων και δύσκαμπτων διαδικασιών που 

εμπλέκονται στην κατάσχεση και τον επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων· 

ζητεί να παρασχεθεί στην Τυνησία ειδική στήριξη για την ανάπτυξη των απαραίτητων 

τεχνικών ικανοτήτων, που θα της επιτρέψουν να αναλάβει τις έρευνες και τη συλλογή 

των πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για τις υποθέσεις που 

αφορούν ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων· 

40. καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν την κατάλληλη πολιτική βούληση και υποστήριξη, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκτηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της 

Τυνησίας· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016 να 

επεκτείνει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 48 ατόμων για ένα ακόμα έτος· 

41. ζητεί την προώθηση ταχύτερων και ασφαλέστερων μεταφορών εμβασμάτων και του 

επενδυτικού δυναμικού, ιδίως όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, των 

κατοίκων της Τυνησίας και της Βόρειας Αφρικής που ζουν ήδη στην ΕΕ· 

42. εκφράζει τις ανησυχίες του για τη βιωσιμότητα του χρέους της Τυνησίας και ζητεί τη 

διερεύνηση πιθανών τρόπων ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμο, δεδομένης ιδίως 

της οικονομικής κατάστασης της χώρας· ζητεί τη μετατροπή του χρέους της Τυνησίας 

σε επενδυτικά σχέδια, ιδιαίτερα για την οικοδόμηση στρατηγικών υποδομών και τη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, και επικροτεί τις πρωτοβουλίες προς αυτή την 

κατεύθυνση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των 

σχεδίων αυτού του είδους· ζητεί από τα κράτη μέλη διερευνήσουν τρόπους για τη 

διασφάλιση της προτιμησιακής αναδιάρθρωσης του χρέους της Τυνησίας και τη 

διαφοροποίηση των συνιστωσών του χρέους· 

43. χαιρετίζει τα έργα της ΕΕ στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 

επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το IRADA· συνιστά τη χρήση των κεφαλαίων της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) για την παροχή περαιτέρω συνδρομής στις 

ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη της Τυνησίας 

και, συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

προγραμμάτων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων που να απευθύνονται ειδικά σε 

γυναίκες και σε νέους, με στόχο την ανάπτυξη της κατάρτισης στον τομέα της 

επιχειρηματικής διαχείρισης και της πρόσβασης στη χρηματοδοτική στήριξη, 

προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας των ΜΜΕ· συνιστά η Τυνησία να λάβει τα 



 

 

κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από το COSME της ΕΕ 

(πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις), το συντομότερο δυνατόν· ενθαρρύνει την χορήγηση δανείων από 

ιδιωτικούς φορείς προς τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων 

του τομέα της πιστωτικής εγγύησης και μέσω της μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα 

που παρουσιάζει έλλειψη επαρκών κεφαλαίων· χαιρετίζει το πρόσφατο πρόγραμμα 

αδελφοποίησης με την Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας, με στόχο την υποστήριξη του 

εκσυγχρονισμού του τραπεζικού τομέα· 

44. συνιστά να γίνει χρήση της τεχνογνωσίας της ΕΕ στον τομέα των περιφερειακών 

ταμείων και του περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων, για την στήριξη της 

περιφερειακής ανάπτυξης στην Τυνησία και τη μείωση των ανισοτήτων· ζητεί την 

υποστήριξη των διεθνών εταίρων και των οργανισμών χρηματοδότησης για τη 

βελτίωση και την επέκταση των εθνικών υποδομών (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, 

σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) για την καλύτερη 

διασύνδεση των αγροτικών και εσωτερικών κέντρων· 

45. ενθαρρύνει την ένταξη του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) σε πανευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες, όπως η Ενεργειακή Ένωση· ενθαρρύνει, παράλληλα την 

βορειοαφρικανική περιφερειακή συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η 

αναδάσωση και η διαχείριση των υδάτων, και την ενίσχυση του εμπορίου, σε όλη τη 

Βόρειο Αφρική, με στόχο την μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση· 

υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

έργων στην περιοχή και πρέπει, υπό την έννοια αυτή, να συμμετέχει στα έργα που 

υλοποιεί η ΕΕ στην Τυνησία· 

46. ζητεί η συνεργασία της ΕΕ να επικεντρωθεί περισσότερο στην πράσινη οικονομία και 

στη βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

καθώς και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, ιδίως αν ληφθεί 

υπόψη το υψηλό δυναμικό της Τυνησίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για έργα όπως η απορρύπανση της λίμνης 

Bizerte, την οποία ενέκρινε η Ένωση για τη Μεσόγειο, οι πράσινες στέγες στο Ghar el 

Melh και η χρήση οργανικών αποβλήτων για κατανάλωση στη Beja· 

47. χαιρετίζει την ολοκλήρωση των ευρωμεσογειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ως 

σημαντική συνιστώσα της ενεργειακής συνεργασίας με τους νότιους γείτονές μας· 

κρίνει ότι το έργο Elmed αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για το αμφίδρομο εμπόριο 

ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου, 

παράγοντας οφέλη για όλους τους εταίρους από την άποψη της ασφάλειας, της 

σταθερότητας και της οικονομικής προσιτότητας του εφοδιασμού με ηλεκτρική 

ενέργεια· 

III – Ασφάλεια και άμυνα 

48. εκφράζει τον βαθύτατο προβληματισμό του για τις άμεσες επιπτώσεις που έχει για την 

ασφάλεια στην Τυνησία, μεταξύ άλλων λόγων, η αστάθεια που επικρατεί στη Λιβύη· 

σημειώνει την οικοδόμηση ενός τείχους σε τμήμα των συνόρων με τη Λιβύη· εκφράζει 

τις ανησυχίες του για τον υψηλό αριθμό τυνήσιων ξένων μαχητών που εντάσσονται 

στον στρατό του Ισλαμικού Κράτους/Daesh και άλλων τρομοκρατικών ομάδων· 

υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων αποτελεί σημαντική 

συνιστώσα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει την ανάγκη 



 

 

μεταρρύθμισης των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, με σεβασμό του κράτους 

δικαίου και των συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

49. εκφράζει ανησυχία για την τρομοκρατική επίθεση στη συνοριακή πόλη Ben Guerdane 

αμέσως μετά τον βομβαρδισμό της Sabratha, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα σύνορα 

της Τυνησίας με τη Λιβύη παραμένουν εξαιρετικά διάτρητα· εκφράζει ανησυχία για την 

κατάσταση στη Λιβύη και ζητεί από όλες τις πλευρές στη Λιβύη να έχουν 

εποικοδομητική συνεργασία με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)· 

υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να προσφέρει υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας 

κατόπιν αιτήματος της ΚΕΕ και ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο συντονισμός της 

ασφάλειας μεταξύ της Τυνησίας και της Λιβύης· προτείνει τη διεξαγωγή αξιολόγησης, 

σε συνεργασία με τις αρχές της Τυνησίας, για το ενδεχόμενο ίδρυσης αποστολής 

συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στην Τυνησία· 

50. αναγνωρίζει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκαταλέγονται στις 

σημαντικότερες αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης· ζητεί την ουσιαστικότερη κοινωνική 

ένταξη των νέων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να βρουν σταθερές θέσεις 

εργασίας και να αποτραπεί η στρατολόγησή τους ως μαχητών από τρομοκρατικές 

οργανώσεις· συνιστά τη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης διεθνών οργανισμών, όπως το 

Hedayah (διεθνές κέντρο αριστείας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού) με 

στόχο την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

του βίαιου εξτρεμισμού· απευθύνει έκκληση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με αυτά τα υπάρχοντα δίκτυα ή παρόμοιες πρωτοβουλίες στην Τυνησία· 

51. ζητεί από την Κυβέρνηση της Τυνησίας να θεσπίσει μια στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των επιστρεφόντων αλλοδαπών μαχητών, για παράδειγμα μέσω του 

συνδυασμού σωφρονιστικών και ασφαλιστικών μέτρων με προγράμματα 

αποριζοσπαστικοποίησης και αποκατάστασης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 

να επανενταχθούν στην κοινωνία και να περιοριστούν έτσι οι μελλοντικοί κίνδυνοι· 

ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης· ζητεί να δοθεί έμφαση 

στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των 

νέων· 

52. αναγνωρίζει ότι η τρομοκρατία αποτελεί κοινή πρόκληση που απαιτεί κοινή απάντηση 

και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας στον τομέα της ασφάλειας και 

της καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχει εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, 

ιδίως με την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος για την υποστήριξη των 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας· 

53. υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία και τη διαδικασία πολιτικής συμφιλίωσης υπό 

την αιγίδα του ΟΗΕ στη Λιβύη ως αναγκαίο μέσο για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης 

περιοχής και για την ενίσχυση της ασφάλειας και της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας 

στην Τυνησία· 

54. χαιρετίζει τη διαδικασία συντονισμού της συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας που 

δρομολογήθηκε από την Τυνησία, στην οποία η ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο· τονίζει 

ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την Τυνησία στην οικοδόμηση κρατικών δομών για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 

αποτελέσματα της συνόδου G7+3 όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της 

ασφάλειας· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και την 



 

 

ενίσχυση της συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας που παρέχεται στην Τυνησία, με 

έμφαση στη συνοριακή ασφάλεια, την προστασία των τουριστικών υποδομών και την 

καταπολέμηση της κοινής τρομοκρατικής απειλής· ενθαρρύνει, εντούτοις, τις αρχές της 

Τυνησίας να αντιδρούν αναλογικά στις εν λόγω απειλές, με στόχο τη διαφύλαξη των 

δημοκρατικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί την πλήρη στήριξη 

των αρμόδιων τυνησιακών αρχών, την καθιέρωση Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και, 

από τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με την Τυνησία στον τομέα 

της ασφάλειας, με έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας και στον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί τη συστηματική αξιολόγηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Τυνησία 

στον τομέα της ασφάλειας· 

55. εκφράζει τον βαθύτατο προβληματισμό του για τον νόμο 22/2015 περί καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 από τη Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων της Τυνησίας και επιβάλλει τη θανατική ποινή ως πιθανή ποινή για μια 

σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία· εκφράζει ανησυχίες για 

διάφορες διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου· τονίζει ότι ο νόμος αυτός μπορεί να 

οδηγήσει στη σοβαρή καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών και να υπονομεύσει τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία· καλεί τις αρχές της Τυνησίας να 

εξακολουθήσουν να τηρούν το μορατόριουμ στη θανατική ποινή· υπενθυμίζει ότι η 

θανατική ποινή υπάρχει ήδη δυνάμει του δικαίου της Τυνησίας για αδικήματα όπως η 

δολοφονία και ο βιασμός, μολονότι δεν έχει γίνει καμία εκτέλεση από το 1991· 

υπογραμμίζει ότι, μολονότι η Τυνησία είναι μία από τις χώρες που είναι περισσότερο 

ευάλωτες στην απειλή της τρομοκρατίας, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται πλήρως 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· τονίζει 

ότι η ΕΠΓ είναι στενά συνδεδεμένη με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου και υπενθυμίζει την ισχυρή θέση της ΕΕ κατά της θανατικής 

ποινής· 

56. χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχει πλέον διάταξη, στο πλαίσιο του νόμου 22/2015 περί 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για τη νομική προστασία των πηγών των 

δημοσιογράφων και για την ποινικοποίηση της άνευ αδείας παρακολούθησης από την 

κυβέρνηση· 

57. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη, τον Νοέμβριο του 2015, του 

προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας 

στην Τυνησία –με ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας, 

τον έλεγχο των συνόρων και των υπηρεσιών πληροφοριών– και για τη δέσμευση που 

ανέλαβαν αμφότερα τα μέρη στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 18ης 

Απριλίου 2016, να προβούν στην αποτελεσματική και ταχεία υλοποίηση του εν λόγω 

προγράμματος· 

58. ζητεί την προώθηση μιας λογικής ορισμού στόχων αντί για την απλή παροχή στήριξης 

μέσω πολιτικών μέσων, στο πλαίσιο ενός σαφούς στρατηγικού οράματος που να 

εστιάζει στην πρόληψη, τη στήριξη της κατάρτισης νομοθεσίας από την PRA και τη 

δημιουργία εισαγγελίας αντιτρομοκρατίας· 

59. χαιρετίζει την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει τη σημασία της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών μέτρων· 



 

 

60. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με οργανισμούς της ΕΕ όπως η Europol, 

παρατηρώντας συγχρόνως ότι η Τυνησία δεν ήταν στον κατάλογο των τρίτων κρατών 

με τα οποία θα συνάψει η Europol συμφωνίες· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την 

ενσωμάτωση της Τυνησίας σε αυτόν τον κατάλογο τρίτων χωρών· ζητεί να καταρτιστεί 

μελέτη επιπτώσεων σχετικά με αυτή τη συνεργασία και να παρουσιαστεί σε κοινή 

συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) πριν από την 

έγκριση της συμφωνίας· επικροτεί το γεγονός ότι η EUROJUST δημιούργησε ένα 

Σημείο Επαφής με την Τυνησία, καθώς και την πρόσκληση της EUROJUST προς τις 

αρχές να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ορίσουν ένα δεύτερο Σημείο Επαφής 

αρμόδιο ειδικά για την τρομοκρατία· καλεί την Κυβέρνηση της Τυνησίας να δώσει την 

κατάλληλη συνέχεια σε αυτές τις προτάσεις το συντομότερο δυνατόν· 

IV – Κινητικότητα, έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμός  

61. χαιρετίζει την εταιρική σχέση ΕΕ-Τυνησίας για την κινητικότητα που υπεγράφη τον 

Μάρτιο του 2014 και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· ζητεί μια νέα πολιτική 

θεωρήσεων έναντι της Τυνησίας, καθώς και τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής· 

σημειώνει ότι, μολονότι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας αποτελούν εθνική 

αρμοδιότητα, περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΓ· συνιστά 

στα κράτη μέλη να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με την Τυνησία μέσω της 

διευκόλυνσης των θεωρήσεων για τους επιχειρηματίες, διδάσκοντες, φοιτητές, 

ερευνητές, καλλιτέχνες κ.λπ.· 

62. ενθαρρύνει την ΕΕ να υπογράψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα με 

τις χώρες εταίρους της νότιας γειτονίας με σκοπό τη χαλάρωση των διαδικασιών 

χορήγησης θεωρήσεων, σε συνδυασμό με συμφωνίες επανεισδοχής· καλεί την 

Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάσουν τις δυνατότητες για 

συστήματα κυκλικής μετανάστευσης που θα ανοίξουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς για 

τους μετανάστες· καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων, που έχει περισσότερα θύματα 

μεταξύ των γυναικών, και τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις 

χώρες εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτή η πρακτική· επισημαίνει ότι η 

έκδοση μακροπρόθεσμων θεωρήσεων για πολλαπλές εισόδους αντί των 

βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση της παράτυπης 

μετανάστευσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λαθραία διακίνηση και εμπορία 

ανθρώπων· συνιστά στην Τυνησία να τροποποιήσει τον νόμο του 2004 για την 

ποινικοποίηση των ατόμων που έχουν αποχωρήσει από την επικράτειά της χωρίς άδεια, 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· 

63. καλεί τις αρχές της Τυνησίας να συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη, με στόχο την 

καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών παράνομης μετανάστευσης· 

64. υπενθυμίζει ότι αποστολές όπως η EURONAVFOR MED αποτελούν θετικό και 

αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ να 

συνεχίσει να εντατικοποιεί αυτό το είδος επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

σε αυτές χωρών εταίρων όπως η Τυνησία· 

65. χαιρετίζει την εταιρική σχέση ΕΕ-Τυνησίας στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, και τη συμμετοχή της Τυνησίας στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020· 

τονίζει ότι η θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής για την επιστημονική έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις στην Ε&Α, 



 

 

για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και για τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η Τυνησία πρέπει να συμμετέχει 

πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus +, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η 

ανταλλαγή πανεπιστημιακών σπουδαστών· εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές από την Τυνησία που 

επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ευρώπη· ζητεί την εφαρμογή μιας «πολιτικής θετικών 

διακρίσεων» ιδίως για τους νέους φοιτητές που προέρχονται από τις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες, με κίνητρα που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή τους σε 

παρόμοια προγράμματα· ζητεί από την Τυνησία να προσαρμόσει εκ νέου και να 

ιεραρχήσει τις εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, τη 

μηχανική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την επιστήμη και την πληροφορική, που 

είναι οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης· 

66. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων, 

πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και να ενισχύσει τα κοινά έργα διά βίου 

μάθησης, ιδίως στους τομείς της εκμάθησης γλωσσών, των νέων τεχνολογιών, της 

προώθησης της εκπαίδευσης των γυναικών και της επιχειρηματικότητας· 

67. ζητεί μια ενισχυμένη εταιρική σχέση στον δημιουργικό, τον πολιτιστικό και τον 

αθλητικό τομέα, καθώς και στους τομείς της λαϊκής εκπαίδευσης, της κοινοτικής ζωής 

και των οπτικοακουστικών μέσων, μέσω της ενίσχυσης των δικτύων και των 

πρωτοβουλιών για την αύξηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάδειξης της κοινής 

ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς από τη Ρωμαϊκή Εποχή, της κινητικότητας 

των φορέων και της προώθησης και κυκλοφορίας πολιτιστικού και οπτικοακουστικού 

περιεχομένου, μεταξύ άλλων μέσω φεστιβάλ και εκθέσεων· ενθαρρύνει την Τυνησία να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη· 

68. συνιστά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην 

Τύνιδα, να χρησιμοποιούν την αραβική γλώσσα για τη δημοσίευση προσκλήσεων 

υποβολής προσφορών, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και 

κατά την επικοινωνία με το κοινό· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Κυβέρνηση της 

Τυνησίας να ενημερώνει τους πολίτες της σχετικά με τις ενέργειές της· 

69. πιστεύει ότι η χρήση της αραβικής γλώσσας είναι απαραίτητη προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις της ΕΕ με την 

Τυνησία, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών· 

ο 

ο ο 

70. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Τυνησίας και τον Πρόεδρο της Λαϊκής Συνέλευσης των 

Αντιπροσώπων της Τυνησίας. 


