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Ändringsförslag 1
Tokia Saïfi, Mário David

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Det ligger i högsta grad i EU:s 
intresse att vara ambitiöst i det 
ekonomiska samarbetet och anta en 
ömsesidigt gynnsam, ansvarsfull och 
flexibel strategi som bygger på stöd till 
demokratiseringsprocesser och försvar av 
de mänskliga rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. I samband med den arabiska våren 
antog parlamentet många resolutioner som 
tog upp frågan om religion, tro och 
samvete som grundläggande och 
universella värden med fundamental 
betydelse för demokratisk och ekonomisk 
utveckling.

B. I samband med den arabiska våren 
antog parlamentet många resolutioner.

Or. en

Ändringsförslag 3
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar sitt starka 
stöd för den legitima strävan efter 
demokrati som uttryckts av folken i flera 
länder i EU:s grannskap söder om 
Medelhavet. Parlamentet uppmanar 
övergångsmyndigheterna att åstadkomma 
en fredlig övergång till verklig demokrati 
så snabbt som möjligt. Parlamentet 
uppmanar de nationella myndigheterna att 
respektera sina folks rätt att demonstrera 
fredligt och avstå från våldsamma 
motåtgärder.

1. Europaparlamentet upprepar sitt fulla 
stöd för den legitima strävan efter 
demokrati som uttryckts av folken i flera 
länder i EU:s grannskap söder om 
Medelhavet. Parlamentet uppmanar 
övergångsmyndigheterna att åstadkomma 
en fredlig övergång till verklig demokrati. 
Parlamentet uppmanar enträget de 
nationella myndigheterna att respektera 
sina folks rätt att demonstrera fredligt och 
avstå från våldsamma motåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om vikten 
av tolerans för ett stabilt samhälle och 
uppmanar de länder som genomgår en 
politisk övergång att garantera full respekt 
för alla grundläggande rättigheter, 
inklusive yttrandefrihet och religionsfrihet, 
samvetsfrihet och tankefrihet för alla 
medborgare, inklusive medlemmar i den 
koptiska kyrkan.

2. Europaparlamentet påminner om vikten 
av ekonomisk utveckling och höjd 
levnadsstandard för befolkningen som 
avgörande faktorer för långsiktig politisk 
och social stabilitet i de berörda länderna
och uppmanar de länder som genomgår en 
politisk övergång att garantera full respekt 
för alla grundläggande rättigheter, 
inklusive yttrandefrihet, mötesfrihet, 
föreningsfrihet och religionsfrihet, 
samvetsfrihet och tankefrihet för alla 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 5
Marielle De Sarnez
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om vikten 
av tolerans för ett stabilt samhälle och 
uppmanar de länder som genomgår en 
politisk övergång att garantera full respekt 
för alla grundläggande rättigheter, 
inklusive yttrandefrihet och religionsfrihet, 
samvetsfrihet och tankefrihet för alla 
medborgare, inklusive medlemmar i den 
koptiska kyrkan.

2. Europaparlamentet påminner om vikten 
av tolerans för ett stabilt samhälle och 
uppmanar de länder som genomgår en 
demokratisk övergång att garantera full 
respekt för alla grundläggande rättigheter, 
inklusive yttrandefrihet och religionsfrihet, 
samvetsfrihet och tankefrihet för alla 
medborgare, män och kvinnor, inklusive 
medlemmar i den koptiska kyrkan. 
Parlamentet betonar att fri tillgång till 
information och kommunikation samt 
icke-censurerad tillgång till internet 
(internetfrihet) är universella och 
nödvändiga rättigheter för att garantera 
öppenhet och insyn samt ansvarlighet i 
det offentliga livet.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
skräddarsydda strategin gentemot 
partnerländerna som följdes i det 
gemensamma meddelandet från 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten med titeln ”Ny 
respons på ett grannskap i förändring”. 
Parlamentet uppmanar Europeiska 
utrikestjänsten att tillhandahålla fler 
uppgifter om hur principer som ömsesidig 
ansvarighet och villkor (”mer för mer-
strategin”) ska förverkligas.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
skräddarsydda strategin gentemot 
partnerländerna som följdes i det 
gemensamma meddelandet från 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten med titeln ”Ny 
respons på ett grannskap i förändring”. 
Parlamentet uppmanar Europeiska 
utrikestjänsten och kommissionen att 
tillhandahålla fler uppgifter om hur 
principer som ömsesidig ansvarighet och 
villkor (”mer för mer-strategin”) ska 
förverkligas.
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Or. en

Ändringsförslag 7
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
skräddarsydda strategin gentemot 
partnerländerna som följdes i det 
gemensamma meddelandet från 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten med titeln ”Ny 
respons på ett grannskap i förändring”. 
Parlamentet uppmanar Europeiska 
utrikestjänsten att tillhandahålla fler 
uppgifter om hur principer som ömsesidig 
ansvarighet och villkor (”mer för mer-
strategin”) ska förverkligas.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
skräddarsydda strategin gentemot 
partnerländerna som följdes i det 
gemensamma meddelandet från 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten med titeln ”Ny 
respons på ett grannskap i förändring”. I 
samband med att Europeiska 
kommissionen nyligen har inlett 
förhandlingar för att upprätta djupgående 
och omfattande frihandelsavtal med 
Egypten, Jordanien, Marocko samt 
Tunisien uppmanar parlamentet
Europeiska utrikestjänsten att snarast
tillhandahålla fler uppgifter om hur 
principer som ömsesidig ansvarighet och 
villkor (”mer för mer-strategin”) ska 
förverkligas och begär att 
Europaparlamentet ska få delta fullt ut i 
utvärderingen av hur de ställda villkoren 
uppfylls. Parlamentet understryker att 
EU:s handels- och investeringsstrategi för 
södra Medelhavsområdet ska åtföljas av 
en effektiv tillämpning av klausulerna om 
mänskliga rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar i detta 
sammanhang inrättandet av arbetsgruppen 
EU-Tunisien, den första arbetsgrupp som 
inrättats tillsammans med ett land söder om 
Medelhavet för att åstadkomma bättre 
samordning av europeiskt och 
internationellt stöd för landet under 
övergången. Parlamentet ser positivt på att 
det deltog i gruppens första sammanträde. 
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fortsätta att ha med 
parlamentet som observatör i detta och 
framtida program.

4. Europaparlamentet välkomnar i detta 
sammanhang inrättandet av arbetsgruppen 
EU-Tunisien, den första arbetsgrupp som 
inrättats tillsammans med ett land söder om 
Medelhavet för att åstadkomma bättre 
samordning av europeiskt och 
internationellt stöd för landet under 
övergången. Parlamentet ser positivt på att 
det deltog i gruppens första sammanträde. 
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fortsätta att ha med 
parlamentet i arbetet med detta och 
framtida program.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar i detta 
sammanhang inrättandet av arbetsgruppen 
EU-Tunisien, den första arbetsgrupp som 
inrättats tillsammans med ett land söder om 
Medelhavet för att åstadkomma bättre 
samordning av europeiskt och 
internationellt stöd för landet under 
övergången. Parlamentet ser positivt på att 
det deltog i gruppens första sammanträde. 
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fortsätta att ha med 
parlamentet som observatör i detta och 
framtida program.

4. Europaparlamentet välkomnar i detta 
sammanhang inrättandet av arbetsgruppen 
EU-Tunisien, den första arbetsgrupp som 
inrättats tillsammans med ett land söder om 
Medelhavet för att åstadkomma bättre 
samordning av europeiskt och 
internationellt stöd för landet under 
övergången. Parlamentet ser positivt på att 
det deltog i gruppens första sammanträde. 
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fortsätta att ha med 
parlamentet som observatör i detta och 
framtida program. Parlamentet välkomnar 
inrättandet inom Europaparlamentet av 
en övervakningsgrupp för södra 
Medelhavsområdet som övervakar EU:s 
reaktion på kriserna i Medelhavsområdet.
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Or. en

Ändringsförslag 10
Francisco José Millán Mon

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet efterlyser 
ingående av handelsavtal för varor och 
tjänster, som ska vara ambitiösa, 
balanserade och till ömsesidig nytta samt 
ha föregåtts av motsvarande 
konsekvensanalyser.

Or. es

Ändringsförslag 11
Francisco José Millán Mon

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin, och betonar att bekämpningen 
av korruption på alla nivåer bör vara en 
topprioritering för EU i utvecklingen av 
handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna med EU:s sydliga 
partnerländer.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin, och betonar att bekämpningen 
av korruption på alla nivåer bör vara en 
topprioritering för EU i utvecklingen av 
handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna med EU:s sydliga 
partnerländer. Parlamentet betonar att 
främjandet av en gynnsam ram för 
investeringar, i vilka rättslig säkerhet och 
stabilitet spelar en central roll, också bör 
vara en topprioritering för EU.
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Or. es

Ändringsförslag 12
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin, och betonar att bekämpningen 
av korruption på alla nivåer bör vara en 
topprioritering för EU i utvecklingen av 
handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna med EU:s sydliga 
partnerländer.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin, och betonar att bekämpningen 
av korruption på alla nivåer bör vara en 
topprioritering för EU i utvecklingen av 
handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna med EU:s sydliga 
partnerländer. Parlamentet välkomnar det 
arbete som utförts av Europeiska 
investeringsbanken, särskilt genom 
faciliteten för investering och partnerskap 
för Europa–Medelhavsområdet, och av 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD), och understryker 
vikten och behovet av fler synergier med 
andra nationella och internationella 
finansiella institutioner som också är 
verksamma i dessa länder.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Tokia Saïfi

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin, och betonar att bekämpningen 
av korruption på alla nivåer bör vara en 
topprioritering för EU i utvecklingen av 
handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna med EU:s sydliga 
partnerländer.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en strategi som 
stärker dess roll som investerare genom att 
utarbeta särskilda riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar i syfte att minska sociala 
ojämlikheter och territoriella klyftor och 
främja diversifieringen av den lokala 
ekonomin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, som ett led i detta 
arbete, beakta de investeringsprogram 
som redan använts i regionen (särskilt av 
medlemsstaternas nationella organ, 
Deauvillepartnerskapet, Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling) för att garantera att 
programmen är konsekventa och att 
kommissionens egen strategi är så effektiv 
som möjligt. Parlamentet betonar att 
bekämpningen av korruption på alla nivåer
bör vara en topprioritering för EU i 
utvecklingen av handelsförbindelserna och 
de ekonomiska förbindelserna med EU:s 
sydliga partnerländer.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Francisco José Millán Mon

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
vikten av den roll som länderna i det 
södra grannskapet spelar för 
energiförsörjningen i flera medlemsstater 
och framhåller den stora potential som 
ligger i samarbetet på energiområdet. 
Parlamentet betonar även att man måste
främja sammankopplingar mellan Europa 
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och Medelhavsområdet avseende gas och 
elektricitet.

Or. es

Ändringsförslag 15
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar de 
nyligen genomförda rättvisa och 
transparenta valen i Tunisien som är en 
förebild för andra länder i regionen. 
Parlamentet understryker vikten av fria 
och rättvisa val för att skapa 
inkluderande, transparenta och 
demokratiska samhällen, och på så sätt 
lägga grunden för ökad stabilitet, vilket i 
sig är en nödvändig förutsättning för att 
locka internationella investeringar och 
åstadkomma hållbar tillväxt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 16
Francisco José Millán Mon

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar de 
nyligen genomförda rättvisa och 
transparenta valen i Tunisien som är en 
förebild för andra länder i regionen. 
Parlamentet understryker vikten av fria och 
rättvisa val för att skapa inkluderande, 
transparenta och demokratiska samhällen, 
och på så sätt lägga grunden för ökad 

6. Europaparlamentet välkomnar de 
nyligen genomförda rättvisa och 
transparenta valen i Tunisien som är en 
förebild för andra länder i regionen. 
Parlamentet understryker vikten av fria och 
rättvisa val för att skapa inkluderande, 
transparenta och demokratiska samhällen, 
och på så sätt lägga grunden för ökad 
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stabilitet, vilket i sig är en nödvändig 
förutsättning för att locka internationella 
investeringar och åstadkomma hållbar 
tillväxt.

stabilitet, vilket i sig är en nödvändig 
förutsättning för att locka internationella 
investeringar och åstadkomma hållbar 
tillväxt. Parlamentet framhåller 
nödvändigheten av att det tillsammans 
med demokratiska förändringar 
genomförs ekonomiska, rättsliga och 
sociala reformer för att öppna upp och 
modernisera de socioekonomiska 
strukturerna i dessa länder.

Or. es

Ändringsförslag 17
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar de 
nyligen genomförda rättvisa och 
transparenta valen i Tunisien som är en 
förebild för andra länder i regionen. 
Parlamentet understryker vikten av fria och 
rättvisa val för att skapa inkluderande, 
transparenta och demokratiska 
samhällen, och på så sätt lägga grunden 
för ökad stabilitet, vilket i sig är en 
nödvändig förutsättning för att locka 
internationella investeringar och 
åstadkomma hållbar tillväxt.

6. Europaparlamentet välkomnar de 
nyligen genomförda rättvisa och 
transparenta valen i Tunisien som är en 
förebild för andra länder i regionen. 
Parlamentet understryker vikten av fria och 
rättvisa val för att säkerställa 
sammanhållning i dessa länder och 
inrättande av demokratiska och
pluralistiska institutioner, och på så sätt 
lägga grunden för ökad stabilitet, vilket i 
sig är en nödvändig förutsättning för att 
locka internationella investeringar och 
åstadkomma hållbar tillväxt.

Or. fr


