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23.2.2016 B8-0255/1 

Изменение  1 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава за провеждане на строги и 

прозрачни оценки на въздействието и 

секторни оценки от двете страни, 

включително от Европейския парламент 

с участието на експерти от Тунис, 

относно последиците от споразумението 

в различни области, по-специално в 

областта на услугите, обществените 

поръчки, конкурентоспособността на 

МСП, заетостта, селското стопанство, 

околната среда или всякакъв друг 

приоритетен сектор; отбелязва, че Тунис 

желае да се обърне незабавно за 

подкрепа към тунизийски специалисти, 

за да гарантира надеждността на 

данните от проучването на 

въздействието в Тунис; 

29. призовава за провеждане на строги и 

прозрачни оценки на въздействието и 

секторни оценки от двете страни, 

включително от Европейския парламент 

с участието на експерти от Тунис, 

относно последиците от споразумението 

в различни области, по-специално в 

областта на услугите, обществените 

поръчки, конкурентоспособността на 

МСП, заетостта, селското стопанство (с 

особено внимание на сектора на 

маслиновото масло), околната среда 

или всякакъв друг приоритетен сектор; 

отбелязва, че Тунис желае да се обърне 

незабавно за подкрепа към тунизийски 

специалисти, за да гарантира 

надеждността на данните от 

проучването на въздействието в Тунис; 

Or. en 
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Изменение  1 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. счита, че Европейският съюз и 

Тунис могат само да спечелят от един 

по-добър взаимен достъп до 

селскостопанските си пазари и че 

споразумението трябва да допринесе за 

намаляването на митническите тарифи, 

премахването на нетарифните бариери и 

подобряването на процедурите, 

свързани с износа;  

44. счита, че Европейският съюз и 

Тунис могат само да спечелят от един 

по-добър взаимен достъп до 

селскостопанските си пазари като се 

взема предвид спецификата на някои 

чувствителни сектори като този на 

маслиновото масло и че 

споразумението трябва да допринесе за 

намаляването на митническите тарифи, 

премахването на нетарифните бариери и 

подобряването на процедурите, 

свързани с износа;  

Or. en 
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Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. желае преговорите да не бъдат в 

ущърб на икономиката на нито една от 

двете страни; призовава Съюза и Тунис 

да отчитат факта, че съществуват 

няколко чувствителни селскостопански 

сектори от двете страни на 

Средиземноморието, за които ще трябва 

да бъдат договорени по време на 

процеса на преговори изчерпателни 

списъци с преходни периоди и 

подходящи квоти и, ако е необходимо – 

тяхното изключване от обхвата на 

преговорите;  

46. желае преговорите да не бъдат в 

ущърб на икономиката на нито една от 

двете страни; призовава Съюза и Тунис 

да отчитат факта, че съществуват 

няколко чувствителни селскостопански 

сектори от двете страни на 

Средиземноморието, за които ще трябва 

да бъдат договорени по време на 

процеса на преговори изчерпателни 

списъци с преходни периоди и 

подходящи квоти и, ако е необходимо – 

тяхното изключване от обхвата на 

преговорите, какъвто е случаят с 

маслиновото масло;  

Or. en 
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