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Muudatusettepanek 1
Tokia Saïfi, Mário David

Arvamuse projekt
Lõige A a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et on suuresti Euroopa 
Liidu huvides seada majanduskoostöö 
alal kaugeleulatuvad eesmärgid ja võtta 
vastu vastastikku kasulik, vastutustundlik 
ja paindlik strateegia, mis põhineb 
demokraatiale ülemineku ja inimõiguste 
kaitse toetamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. võttes arvesse kõiki parlamendi poolt 
seoses araabia kevadega vastu võetud 
resolutsioone, mis käsitlevad usu-, 
veendumus- ja südametunnistusevabadust 
kui universaalseid põhiväärtusi, mis on 
demokraatliku ja majandusliku arengu 
eelduseks;

B. võttes arvesse kõiki parlamendi poolt 
seoses araabia kevadega vastu võetud 
resolutsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kinnitab oma tugevat toetust mitmete 
ELi Vahemere lõunapiirkonna 
naaberriikide väljendatud õiguspärastele 
demokraatiapüüdlustele; ergutab 
üleminekuaja ametivõime võimalikult 
kiiresti rahumeelselt tõelisele 
demokraatiale siirduma; kutsub
siseriiklikke ametivõime üles austama
oma rahva õigust rahumeelselt meelt 
avaldada ja hoiduma mis tahes vägivaldsest 
mahasurumisest;

1. kinnitab oma täielikku toetust mitmete 
ELi Vahemere lõunapiirkonna 
naaberriikide väljendatud õiguspärastele 
demokraatiapüüdlustele; ergutab 
üleminekuaja ametivõime rahumeelselt 
tõelisele demokraatiale siirduma; nõuab
tungivalt, et siseriiklikud ametivõimud 
austaksid oma rahva õigust rahumeelselt 
meelt avaldada ja hoiduma mis tahes 
vägivaldsest mahasurumisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et sallivus on stabiilse 
ühiskonna jaoks tähtis, ja kutsub riike, kus 
on toimumas poliitiline üleminek, üles 
tagama kõigi põhiõiguste, sealhulgas 
sõnavabaduse ning usu-, 
südametunnistuse- ja mõttevabaduse 
austamist kõigi kodanike puhul, sealhulgas 
kopti kristlaste kogukondade liikmete 
puhul;

2. tuletab meelde, et majandusareng ja 
rahva kõrgem elatustase on otsustavalt 
tähtsad pikaajalise poliitilise ja sotsiaalse 
stabiilsuse jaoks asjaomastes riikides, ja 
kutsub riike, kus on toimumas poliitiline 
üleminek, üles tagama kõigi põhiõiguste, 
sealhulgas sõnavabaduse, vabaduse 
rahumeelselt koguneda ja ühinguid 
moodustada ning usu-, südametunnistuse-
ja mõttevabaduse austamist kõigi kodanike 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et sallivus on stabiilse 
ühiskonna jaoks tähtis, ja kutsub riike, kus 
on toimumas poliitiline üleminek, üles 
tagama kõigi põhiõiguste, sealhulgas 
sõnavabaduse ning usu-, 
südametunnistuse- ja mõttevabaduse 
austamist kõigi kodanike puhul, sealhulgas 
kopti kristlaste kogukondade liikmete 
puhul;

2. tuletab meelde, et sallivus on stabiilse 
ühiskonna jaoks tähtis, ja kutsub riike, kus 
on toimumas demokraatiale üleminek, üles 
tagama kõigi põhiõiguste, sealhulgas 
sõnavabaduse ning usu-, 
südametunnistuse- ja mõttevabaduse 
austamist kõigi kodanike, meeste ja naiste
puhul, sealhulgas kopti kristlaste 
kogukondade liikmete puhul; rõhutab, et 
teabe ja suhtlemisvõimaluste vaba 
kättesaadavus ning tsensuurivaba 
juurdepääs internetile (internetivabadus) 
on universaalsed ning avalikus elus 
läbipaistvuse ja vastutuse võtmise 
tagamiseks hädavajalikud õigused;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kiidab heaks riigi eripära arvesse võtva 
lähenemisviisi partnerriikide suhtes, mida 
järgitakse komisjoni ja asepresidendi / 
kõrge esindaja ühises teatises „Uus 
lähenemisviis muutuvale naabrusele“; 
kutsub Euroopa välisteenistust üles esitama 
rohkem üksikasjalikumat teavet selle 
kohta, kuidas selliseid põhimõtteid nagu 
vastastikune aruandlus ja tingimuslikkus 
(osutatava toetuse sõltumine tehtud 
edusammudest) rakendama hakatakse;

3. kiidab heaks riigi eripära arvesse võtva 
lähenemisviisi partnerriikide suhtes, mida 
järgitakse komisjoni ja asepresidendi / 
kõrge esindaja ühises teatises „Uus 
lähenemisviis muutuvale naabrusele“; 
kutsub Euroopa välisteenistust ja 
komisjoni üles esitama rohkem 
üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas 
selliseid põhimõtteid nagu vastastikune 
aruandlus ja tingimuslikkus (osutatava 
toetuse sõltumine tehtud edusammudest) 
rakendama hakatakse;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kiidab heaks riigi eripära arvesse võtva 
lähenemisviisi partnerriikide suhtes, mida 
järgitakse komisjoni ja asepresidendi / 
kõrge esindaja ühises teatises „Uus 
lähenemisviis muutuvale naabrusele”; 
kutsub Euroopa välisteenistust üles esitama 
rohkem üksikasjalikumat teavet selle 
kohta, kuidas selliseid põhimõtteid nagu 
vastastikune aruandlus ja tingimuslikkus 
(osutatava toetuse sõltumine tehtud 
edusammudest) rakendama hakatakse;

3. kiidab heaks riigi eripära arvesse võtva 
lähenemisviisi partnerriikide suhtes, mida 
järgitakse komisjoni ja asepresidendi / 
kõrge esindaja ühises teatises „Uus 
lähenemisviis muutuvale naabrusele”; 
arvestades, et Euroopa Komisjon on 
alustanud Egiptuse, Jordaania, Maroko 
ja Tuneesiaga läbirääkimisi põhjalike ja 
laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade 
(DCFTA) loomiseks, kutsub Euroopa 
välisteenistust üles esitama esimesel 
võimalusel rohkem üksikasjalikumat teavet 
selle kohta, kuidas selliseid põhimõtteid 
nagu vastastikune aruandlus ja 
tingimuslikkus (osutatava toetuse 
sõltumine tehtud edusammudest) 
rakendama hakatakse, ja nõuab, et 
Euroopa Parlament kaasataks täielikult 
kehtestatud tingimuste järgimise 
hindamisse; nõuab tungivalt, et Euroopa 
Liidu kaubandus- ja 
investeerimisstrateegiaga kaasneks 
Vahemere lõunapoolsete riikide jaoks 
inimõiguste austamise klauslite tegelik 
rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab kõnealuses kontekstis heaks ELi-
Tuneesia rakkerühma loomise, mis on 

4. kiidab kõnealuses kontekstis heaks ELi-
Tuneesia rakkerühma loomise, mis on 
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esimene Vahemere lõunapiirkonna riigiga 
loodud rakkerühm, eesmärgiga tagada riigi 
üleminekule parem Euroopa-poolse ja 
rahvusvahelise toetuse koordineerimine; 
tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament 
oli esimesse kohtumisse kaasatud; palub 
asepresidendil / kõrgel esindajal ja 
komisjonil parlamenti ka edaspidi nii 
kõnealuses kui ka tulevastes algatustes 
vaatlejana kaasata;

esimene Vahemere lõunapiirkonna riigiga 
loodud rakkerühm, eesmärgiga tagada riigi 
üleminekule parem Euroopa-poolse ja 
rahvusvahelise toetuse koordineerimine; 
tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament 
oli esimesse kohtumisse kaasatud; palub 
asepresidendil / kõrgel esindajal ja 
komisjonil parlamenti ka edaspidi nii 
kõnealuses kui ka tulevastes algatustes 
kaasata;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab kõnealuses kontekstis heaks ELi-
Tuneesia rakkerühma loomise, mis on 
esimene Vahemere lõunapiirkonna riigiga 
loodud rakkerühm, eesmärgiga tagada riigi 
üleminekule parem Euroopa-poolse ja 
rahvusvahelise toetuse koordineerimine; 
tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament 
oli esimesse kohtumisse kaasatud; palub 
asepresidendil / kõrgel esindajal ja 
komisjonil parlamenti ka edaspidi nii 
kõnealuses kui ka tulevastes algatustes 
vaatlejana kaasata;

4. kiidab kõnealuses kontekstis heaks ELi-
Tuneesia rakkerühma loomise, mis on 
esimene Vahemere lõunapiirkonna riigiga 
loodud rakkerühm, eesmärgiga tagada riigi 
üleminekule parem Euroopa-poolse ja 
rahvusvahelise toetuse koordineerimine; 
tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament 
oli esimesse kohtumisse kaasatud; palub 
asepresidendil / kõrgel esindajal ja 
komisjonil parlamenti ka edaspidi nii 
kõnealuses kui ka tulevastes algatustes 
vaatlejana kaasata; tervitab Euroopa 
Parlamendis Vahemere lõunapiirkonna 
riikide järelevalverühma loomist, et 
jälgida ELi kriisimeetmeid 
Vahemeremaades;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Francisco José Millán Mon
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab tungivalt kaupade ja teenuste 
osas kaugeleulatuvate eesmärkidega, 
tasakaalustatud ja vastastikku kasulike 
kaubanduslepingute sõlmimist, millele 
eelnevad vastavad mõjuhindamised;

Or. es

Muudatusettepanek 11
Francisco José Millán Mon

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist, ning 
rõhutab, et kaubandus- ja finantssuhete 
arendamisel lõunapoolsete partneritega 
peaks ELile olema üks kõige olulisematest 
eesmärkidest korruptsiooniga võitlemine 
kõigil tasanditel;

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist, ning
rõhutab, et kaubandus- ja finantssuhete 
arendamisel lõunapoolsete partneritega 
peaks ELile olema üks kõige olulisematest 
eesmärkidest korruptsiooniga võitlemine 
kõigil tasanditel ning soodsate 
investeerimisolude edendamine, kus 
õiguskindlus ja -stabiilsus on põhikohal;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist, ning 
rõhutab, et kaubandus- ja finantssuhete 
arendamisel lõunapoolsete partneritega 
peaks ELile olema üks kõige olulisematest 
eesmärkidest korruptsiooniga võitlemine 
kõigil tasanditel;

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist, ning 
rõhutab, et kaubandus- ja finantssuhete 
arendamisel lõunapoolsete partneritega 
peaks ELile olema üks kõige olulisematest 
eesmärkidest korruptsiooniga võitlemine 
kõigil tasanditel; väljendab heameelt töö 
üle, mille on ette võtnud Euroopa 
Investeerimispank, eelkõige Euroopa ja 
Vahemere piirkonna investeerimis- ja 
partnerlusrahastu (FEMIP) kaudu, ning 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank (ERBD), ning rõhutab, kui 
tähtis ja vajalik on saavutada suurem 
koostoime teiste riiklike ja rahvusvaheliste 
finantsasutustega, kes samuti nendes 
riikides tegutsevad;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Tokia Saïfi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist, ning
rõhutab, et kaubandus- ja finantssuhete 

5. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vastu strateegia, mis vastutustundliku 
investeerimise erisuuniste väljatöötamise 
kaudu tugevdaks komisjoni rolli 
investorina, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja territoriaalseid 
erinevusi ning edendada kohalike 
majanduste mitmekesistamist; ergutab 
komisjoni sellega seoses võtma arvesse 
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arendamisel lõunapoolsete partneritega 
peaks ELile olema üks kõige olulisematest 
eesmärkidest korruptsiooniga võitlemine 
kõigil tasanditel;

selles piirkonnas juba kasutatavaid 
investeerimiskavasid (eelkõige neid, mille 
on algatanud liikmesriikide 
ametiasutused, Deauville’i partnerlus, 
Euroopa Investeerimispank ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank), et 
tagada nende sidusus ja optimeerida oma 
strateegia tõhusust; rõhutab, et kaubandus-
ja finantssuhete arendamisel lõunapoolsete 
partneritega peaks ELile olema üks kõige 
olulisematest eesmärkidest korruptsiooniga 
võitlemine kõigil tasanditel;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Francisco José Millán Mon

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui tähtis osa on ELi 
lõunapoolsetel Vahemere äärsetel 
partnerriikidel paljude liikmesriikide 
energiavarustuses; juhib tähelepanu 
sellele, et nende riikidega energeetika 
valdkonnas koostöö tegemisel on suur 
potentsiaal; rõhutab vajadust soodustada 
Euroopa ja Vahemere piirkonna 
vastastikust sidumist gaasi- ja 
elektrisektoris;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt hiljutiste õiglaste ja 
läbipaistvate valimiste üle Tuneesias, mis 
on heaks eeskujuks teistele piirkonna 
riikidele; rõhutab vabade ja õiglaste 
valimiste tähtsust läbipaistva ja 
demokraatliku osalusühiskonna loomisel, 
mis loob aluse suuremale stabiilsusele, 
mis omakorda on vajalik eeldus 
rahvusvaheliste investeeringute 
ligitõmbamiseks ja jätkusuutliku 
majanduskasvu võimaldamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 16
Francisco José Millán Mon

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt hiljutiste õiglaste ja 
läbipaistvate valimiste üle Tuneesias, mis 
on heaks eeskujuks teistele piirkonna 
riikidele; rõhutab vabade ja õiglaste 
valimiste tähtsust läbipaistva ja 
demokraatliku osalusühiskonna loomisel, 
mis loob aluse suuremale stabiilsusele, mis 
omakorda on vajalik eeldus 
rahvusvaheliste investeeringute 
ligitõmbamiseks ja jätkusuutliku 
majanduskasvu võimaldamiseks.

6. tunneb heameelt hiljutiste õiglaste ja 
läbipaistvate valimiste üle Tuneesias, mis 
on heaks eeskujuks teistele piirkonna 
riikidele; rõhutab vabade ja õiglaste 
valimiste tähtsust läbipaistva ja 
demokraatliku osalusühiskonna loomisel, 
mis loob aluse suuremale stabiilsusele, mis 
omakorda on vajalik eeldus 
rahvusvaheliste investeeringute 
ligitõmbamiseks ja jätkusuutliku 
majanduskasvu võimaldamiseks; rõhutab, 
et koos demokraatlike muudatustega on 
vaja läbi viia majandus-, õigus- ja 
sotsiaalreformid, et nende riikide 
sotsiaalmajanduslikke struktuure avada ja 
moderniseerida.

Or. es
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Muudatusettepanek 17
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt hiljutiste õiglaste ja 
läbipaistvate valimiste üle Tuneesias, mis 
on heaks eeskujuks teistele piirkonna 
riikidele; rõhutab vabade ja õiglaste 
valimiste tähtsust läbipaistva ja 
demokraatliku osalusühiskonna loomisel, 
mis loob aluse suuremale stabiilsusele, mis 
omakorda on vajalik eeldus 
rahvusvaheliste investeeringute 
ligitõmbamiseks ja jätkusuutliku 
majanduskasvu võimaldamiseks.

6. tunneb heameelt hiljutiste õiglaste ja 
läbipaistvate valimiste üle Tuneesias, mis 
on heaks eeskujuks teistele piirkonna 
riikidele; rõhutab vabade ja õiglaste 
valimiste tähtsust, et oleks võimalik tagada 
nende riikide ühtsus demokraatlike ja 
pluralistlike institutsioonide asutamise 
teel, mis loob aluse suuremale stabiilsusele, 
mis omakorda on vajalik eeldus 
rahvusvaheliste investeeringute 
ligitõmbamiseks ja jätkusuutliku 
majanduskasvu võimaldamiseks.

Or. fr


