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Tarkistus 1
Tokia Saïfi, Mário David

Lausuntoluonnos
A a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin etu on mitä suurimmassa määrin 
toimia kunnianhimoisesti taloudellisen 
yhteistyön saralla ja laatia molempia 
osapuolia hyödyttävä, vastuullinen ja 
joustava strategia, joka perustuu 
demokratiaan siirtymisen tukemiseen sekä 
ihmisoikeuksien puolustamiseen;

Or. fr

Tarkistus 2
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
B kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon kaikki parlamentin 
arabikevään yhteydessä antamat 
päätöslauselmat, joissa todetaan, että 
uskonnon-, uskon- ja 
omantunnonvapaudet ovat 
yleismaailmallisia perusarvoja ja 
välttämättömiä demokratian ja talouden 
kehitykselle;

B. ottaa huomioon kaikki parlamentin 
arabikevään yhteydessä antamat 
päätöslauselmat;

Or. en

Tarkistus 3
Marielle De Sarnez
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toistaa tukevansa voimakkaasti monien 
EU:n eteläisen Välimeren alueen 
naapurivaltioiden kansojen oikeutettuja 
pyrkimyksiä demokratian luomiseksi; 
kannustaa siirtymäkauden viranomaisia 
toteuttamaan rauhanomaisen siirtymän 
todelliseen demokratiaan mahdollisimman 
nopeasti; kehottaa kansallisia viranomaisia 
kunnioittamaan kansojensa oikeutta 
osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja 
pidättäytymään niiden väkivaltaisesta 
tukahduttamisesta;

1. toistaa tukevansa täysipainoisesti
monien EU:n eteläisen Välimeren alueen 
naapurivaltioiden kansojen oikeutettuja 
pyrkimyksiä demokratian luomiseksi; 
kannustaa siirtymäkauden viranomaisia 
toteuttamaan rauhanomaisen siirtymän 
todelliseen demokratiaan; kannustaa 
kansallisia viranomaisia kunnioittamaan 
kansojensa oikeutta osoittaa mieltään 
rauhanomaisesti ja pidättäytymään niiden 
väkivaltaisesta tukahduttamisesta;

Or. fr

Tarkistus 4
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että suvaitsevaisuus on 
tärkeää vakaan yhteiskunnan kannalta, ja 
kehottaa poliittisessa siirtymävaiheessa 
olevia maita varmistamaan, että niissä 
noudatetaan täysin perusoikeuksia, kuten 
ilmaisunvapautta ja ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapautta, ja 
soveltamaan niitä kaikkiin kansalaisiin,
myös koptikristittyjen yhteisöjen 
edustajiin;

2. muistuttaa, että taloudellinen kehitys ja 
väestön elintason parantaminen 
asianomaisissa maissa ovat tärkeitä ja ne 
ovat olennaisia pitkän aikavälin 
poliittisen ja sosiaalisen vakauden
kannalta, ja kehottaa poliittisessa 
siirtymävaiheessa olevia maita 
varmistamaan, että niissä noudatetaan 
täysin perusoikeuksia, kuten ilmaisun-, 
yhdistymis- ja rauhanomaisen 
kokoontumisen vapautta sekä ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapautta, ja 
soveltamaan niitä kaikkiin kansalaisiin;

Or. en
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Tarkistus 5
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että suvaitsevaisuus on 
tärkeää vakaan yhteiskunnan kannalta, ja 
kehottaa poliittisessa siirtymävaiheessa 
olevia maita varmistamaan, että niissä 
noudatetaan täysin perusoikeuksia, kuten 
ilmaisunvapautta ja ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapautta, ja 
soveltamaan niitä kaikkiin kansalaisiin, 
myös koptikristittyjen yhteisöjen 
edustajiin;

2. muistuttaa, että suvaitsevaisuus on 
tärkeää vakaan yhteiskunnan kannalta, ja 
kehottaa demokraattisessa
siirtymävaiheessa olevia maita 
varmistamaan, että niissä noudatetaan 
täysin perusoikeuksia, kuten 
ilmaisunvapautta ja ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapautta, ja 
soveltamaan niitä kaikkiin mies- ja 
naispuolisiin kansalaisiin, myös 
koptikristittyjen yhteisöjen edustajiin;
korostaa, että vapaa tiedonsaanti ja 
tiedonvälitys sekä sensuroimattomat 
internetyhteydet (internetin käytön 
vapaus) ovat yleismaailmallisia ja 
välttämättömiä oikeuksia, joilla 
varmistetaan avoimuus ja vastuunkanto 
yhteiskunnallisessa elämässä;

Or. fr

Tarkistus 6
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä kumppanimaihin 
sovellettavaa yksilöllistä lähestymistapaa, 
jota kuvataan komission ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
yhteisessä tiedonannossa "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten"; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
kertomaan yksityiskohtaisemmin, miten 
aiotaan toteuttaa käytännössä sellaiset 

3. pitää myönteisenä kumppanimaihin 
sovellettavaa yksilöllistä lähestymistapaa, 
jota kuvataan komission ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
yhteisessä tiedonannossa "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten"; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota kertomaan 
yksityiskohtaisemmin, miten aiotaan 
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periaatteet kuin keskinäinen vastuu ja 
ehdollisuus ("more for more" -ajattelu);

toteuttaa käytännössä sellaiset periaatteet 
kuin keskinäinen vastuu ja ehdollisuus 
("more for more" -ajattelu);

Or. en

Tarkistus 7
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä kumppanimaihin 
sovellettavaa yksilöllistä lähestymistapaa, 
jota kuvataan komission ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
yhteisessä tiedonannossa "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten"; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
kertomaan yksityiskohtaisemmin, miten 
aiotaan toteuttaa käytännössä sellaiset 
periaatteet kuin keskinäinen vastuu ja 
ehdollisuus ("more for more" -ajattelu);

3. pitää myönteisenä kumppanimaihin 
sovellettavaa yksilöllistä lähestymistapaa, 
jota kuvataan komission ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
yhteisessä tiedonannossa "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten"; 
kun Euroopan komissio on hiljattain 
käynnistänyt neuvottelut, joiden 
tavoitteena on saada aikaan pitkälle 
menevät ja laaja-alaiset 
vapaakauppasopimukset (DCFTA) 
Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian 
kanssa, kehottaa samalla Euroopan 
ulkosuhdehallintoa mitä pikimmin
kertomaan yksityiskohtaisemmin, miten 
aiotaan toteuttaa käytännössä sellaiset 
periaatteet kuin keskinäinen vastuu ja 
ehdollisuus ("more for more" -ajattelu), ja 
pyytää, että Euroopan parlamentti voi 
täysimääräisesti osallistua ehdollisuuden 
noudattamisen arviointiin; vaatii, että 
eteläisen Välimeren aluetta varten 
laaditun EU:n kauppa- ja 
investointistrategian ohella 
ihmisoikeuksien noudattamista koskevia 
lausekkeita sovelletaan tehokkaasti;

Or. fr
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Tarkistus 8
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU–
Tunisia-työryhmän perustamista, sillä se on 
ensimmäinen eteläisen Välimeren alueen 
maan kanssa perustettu työryhmä ja sen 
tarkoituksena on taata, että maan siirtymän 
edistämiseen tarkoitettua eurooppalaista ja 
kansainvälistä tukea koordinoidaan 
paremmin; pitää myönteisenä, että 
parlamentti otettiin mukaan ensimmäiseen 
kokoukseen; pyytää komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota ottamaan parlamentin 
jatkossakin mukaan tarkkailijana tähän ja 
tuleviin aloitteisiin;

4. pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU–
Tunisia-työryhmän perustamista, sillä se on 
ensimmäinen eteläisen Välimeren alueen 
maan kanssa perustettu työryhmä ja sen 
tarkoituksena on taata, että maan siirtymän 
edistämiseen tarkoitettua eurooppalaista ja 
kansainvälistä tukea koordinoidaan 
paremmin; pitää myönteisenä, että 
parlamentti otettiin mukaan ensimmäiseen 
kokoukseen; pyytää komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota ottamaan parlamentin 
jatkossakin mukaan tähän ja tuleviin 
aloitteisiin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU–
Tunisia-työryhmän perustamista, sillä se on 
ensimmäinen eteläisen Välimeren alueen 
maan kanssa perustettu työryhmä ja sen 
tarkoituksena on taata, että maan siirtymän 
edistämiseen tarkoitettua eurooppalaista ja 
kansainvälistä tukea koordinoidaan 
paremmin; pitää myönteisenä, että 
parlamentti otettiin mukaan ensimmäiseen 
kokoukseen; pyytää komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota ottamaan parlamentin 
jatkossakin mukaan tarkkailijana tähän ja 

4. pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU–
Tunisia-työryhmän perustamista, sillä se on 
ensimmäinen eteläisen Välimeren alueen 
maan kanssa perustettu työryhmä ja sen 
tarkoituksena on taata, että maan siirtymän 
edistämiseen tarkoitettua eurooppalaista ja 
kansainvälistä tukea koordinoidaan 
paremmin; pitää myönteisenä, että 
parlamentti otettiin mukaan ensimmäiseen 
kokoukseen; pyytää komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota ottamaan parlamentin 
jatkossakin mukaan tarkkailijana tähän ja 
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tuleviin aloitteisiin; tuleviin aloitteisiin; pitää myönteisenä, 
että Euroopan parlamentissa perustettiin 
eteläisen Välimeren seurantaryhmä 
valvomaan EU:n toimia Välimeren 
maiden kriisien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 10
Francisco José Millán Mon

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. vaatii, että solmitaan 
kunnianhimoisia, tasapuolisia ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäviä tavaroita ja 
palveluita koskevia kauppasopimuksia, 
joita ennen on tehtävä asianmukaiset 
vaikutusten arvioinnit;

Or. es

Tarkistus 11
Francisco José Millán Mon

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja sekä 
edistää paikallisten talouksien 
monipuolistumista, ja korostaa, että 
kaikentasoisen korruption torjunnan olisi 
oltava EU:n tärkeä painopistealue, kun se 
kehittää kauppa- ja taloussuhteita eteläisten 

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja sekä 
edistää paikallisten talouksien 
monipuolistumista, ja korostaa, että 
kaikentasoisen korruption torjunnan olisi 
oltava EU:n tärkeä painopistealue, kun se 
kehittää kauppa- ja taloussuhteita eteläisten 
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kumppaniensa kanssa; kumppaniensa kanssa, kuten myös 
suotuisan kehyksen edistäminen 
investoinneille, joiden olennaisena 
tavoitteena olisi turvallisuus ja 
oikeudellinen vakaus;

Or. es

Tarkistus 12
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja sekä 
edistää paikallisten talouksien 
monipuolistumista, ja korostaa, että 
kaikentasoisen korruption torjunnan olisi 
oltava EU:n tärkeä painopistealue, kun se 
kehittää kauppa- ja taloussuhteita eteläisten 
kumppaniensa kanssa;

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja sekä 
edistää paikallisten talouksien 
monipuolistumista, ja korostaa, että 
kaikentasoisen korruption torjunnan olisi 
oltava EU:n tärkeä painopistealue, kun se 
kehittää kauppa- ja taloussuhteita eteläisten 
kumppaniensa kanssa; pitää myönteisenä 
Euroopan investointipankin käynnistämiä 
hankkeita etenkin Euro–Välimeri-
investointi- ja kumppanuusvälineen sekä 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD) kautta ja korostaa, 
että on tärkeää ja välttämätöntä luoda 
nykyistä enemmän yhteisvaikutusta 
muiden kyseisissä maissa aktiivisesti 
toimivien kansallisten ja kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa;

Or. fr

Tarkistus 13
Tokia Saïfi
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja sekä 
edistää paikallisten talouksien 
monipuolistumista, ja korostaa, että 
kaikentasoisen korruption torjunnan olisi 
oltava EU:n tärkeä painopistealue, kun se 
kehittää kauppa- ja taloussuhteita eteläisten 
kumppaniensa kanssa;

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
strategian, joka vahvistaa sen asemaa 
investoijana, ja kehittämään erityiset 
suuntaviivat vastuulliselle investoinnille, 
sillä näin voitaisiin vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja; kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä ottamaan 
huomioon alueella jo käynnistetyt 
investointiohjelmat (etenkin 
jäsenvaltioiden kansallisten virastojen, 
Deauvillen kumppanuuden, Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
ohjelmat) voidakseen varmistaa niiden 
johdonmukaisuuden sekä optimoidakseen 
strategiansa tehokkuuden; edistää 
paikallisten talouksien monipuolistumista, 
ja korostaa, että kaikentasoisen korruption 
torjunnan olisi oltava EU:n tärkeä 
painopistealue, kun se kehittää kauppa- ja 
taloussuhteita eteläisten kumppaniensa 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 14
Francisco José Millán Mon

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa merkittävää roolia, joka 
Välimeren naapurimailla on useiden 
jäsenvaltioiden energiantoimituksessa, ja 
painottaa energia-alan yhteistyön suurta 
potentiaalia; korostaa, että kaasu- ja 
sähköalalla on perustettava Euro–
Välimeri-alueen verkkojen 
yhteenliitäntöjä;
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Or. es

Tarkistus 15
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Tunisiassa hiljattain 
pidettyjä rehellisiä ja avoimia vaaleja, 
sillä ne ovat hyvä esimerkki alueen muille 
maille; korostaa, että kun pyritään 
kehittämään osallistavia, avoimia ja 
demokraattisia yhteiskuntia, vapaat ja 
rehelliset vaalit ovat tärkeitä, koska ne 
luovat perustan suuremmalle vakaudelle, 
joka taas on välttämätön edellytys, kun 
halutaan houkutella kansainvälisiä 
investointeja ja saada aikaan kestävää 
kasvua.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 16
Francisco José Millán Mon

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Tunisiassa hiljattain 
pidettyjä rehellisiä ja avoimia vaaleja, sillä 
ne ovat hyvä esimerkki alueen muille 
maille; korostaa, että kun pyritään 
kehittämään osallistavia, avoimia ja 
demokraattisia yhteiskuntia, vapaat ja 
rehelliset vaalit ovat tärkeitä, koska ne 
luovat perustan suuremmalle vakaudelle, 
joka taas on välttämätön edellytys, kun 
halutaan houkutella kansainvälisiä 

6. pitää myönteisenä Tunisiassa hiljattain 
pidettyjä rehellisiä ja avoimia vaaleja, sillä 
ne ovat hyvä esimerkki alueen muille 
maille; korostaa, että kun pyritään 
kehittämään osallistavia, avoimia ja 
demokraattisia yhteiskuntia, vapaat ja 
rehelliset vaalit ovat tärkeitä, koska ne 
luovat perustan suuremmalle vakaudelle, 
joka taas on välttämätön edellytys, kun 
halutaan houkutella kansainvälisiä 
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investointeja ja saada aikaan kestävää 
kasvua.

investointeja ja saada aikaan kestävää 
kasvua; painottaa, että yhdessä 
demokraattisten muutosten kanssa on 
tehtävä taloudellisia, oikeudellisia ja 
sosiaalisia muutoksia, jotta kyseisten 
maiden sosioekonomisia rakenteita 
voidaan avata ja nykyaikaistaa.

Or. es

Tarkistus 17
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Tunisiassa hiljattain 
pidettyjä rehellisiä ja avoimia vaaleja, sillä 
ne ovat hyvä esimerkki alueen muille 
maille; korostaa, että kun pyritään 
kehittämään osallistavia, avoimia ja 
demokraattisia yhteiskuntia, vapaat ja 
rehelliset vaalit ovat tärkeitä, koska ne 
luovat perustan suuremmalle vakaudelle, 
joka taas on välttämätön edellytys, kun 
halutaan houkutella kansainvälisiä 
investointeja ja saada aikaan kestävää 
kasvua.

6. pitää myönteisenä Tunisiassa hiljattain 
pidettyjä rehellisiä ja avoimia vaaleja, sillä 
ne ovat hyvä esimerkki alueen muille 
maille; korostaa, että kun pyritään 
varmistamaan näiden maiden yhtenäisyys 
perustamalla demokraattisia ja 
moniarvoisia instituutioita, vapaat ja 
rehelliset vaalit ovat tärkeitä, koska ne 
luovat perustan suuremmalle vakaudelle, 
joka taas on välttämätön edellytys, kun 
halutaan houkutella kansainvälisiä 
investointeja ja saada aikaan kestävää 
kasvua.

Or. fr


