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Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer til, at der gennemføres 

konsekvensanalyser og sektorspecifikke, 

strenge og gennemsigtige vurderinger på 

begge sider, herunder af Europa-

Parlamentet med deltagelse af eksperter fra 

Tunesien, af aftalens virkninger inden for 

forskellige områder, navnlig 

tjenesteydelser, offentlige udbud, SMV'ers 

konkurrenceevne, landbruget, miljøet og 

alle andre prioriterede sektorer; noterer sig, 

at Tunesien fra begyndelsen ønsker at 

inddrage tunesiske eksperter med henblik 

på at sikre troværdigheden af 

oplysningerne i konsekvensanalysen i selve 

Tunesien; 

29. opfordrer til, at der gennemføres 

konsekvensanalyser og sektorspecifikke, 

strenge og gennemsigtige vurderinger på 

begge sider, herunder af Europa-

Parlamentet med deltagelse af eksperter fra 

Tunesien, af aftalens virkninger inden for 

forskellige områder, navnlig 

tjenesteydelser, offentlige udbud, SMV'ers 

konkurrenceevne, landbruget (med særligt 

fokus på olivenoliesektoren), miljøet og 

alle andre prioriterede sektorer; noterer sig, 

at Tunesien fra begyndelsen ønsker at 

inddrage tunesiske eksperter med henblik 

på at sikre troværdigheden af 

oplysningerne i konsekvensanalysen i selve 

Tunesien; 

Or. en 
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Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. mener, at EU og Tunesien har alt at 

vinde ved en bedre gensidig adgang til 

deres landbrugsmarkeder, og at aftalen bør 

bidrage til at sænke toldtarifferne, fjerne 

ikke-toldmæssige hindringer og forbedre 

eksportprocedurerne;  

44. mener, at EU og Tunesien har alt at 

vinde ved en bedre gensidig adgang til 

deres landbrugsmarkeder, der tager hensyn 

til de særlige forhold i visse følsomme 

sektorer som olivenolie, og at aftalen bør 

bidrage til at sænke toldtarifferne, fjerne 

ikke-toldmæssige hindringer og forbedre 

eksportprocedurerne;  

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. ønsker, at forhandlingerne ikke skader 

nogen af de to parters økonomi; kræver, at 

Unionen og Tunesien tager hensyn til, at 

der findes forskellige følsomme 

landbrugsprodukter på begge sider af 

Middelhavet, og at det er nødvendigt i 

forhandlingsforløbet at nå til enighed om 

udtømmende lister over disse, med 

passende overgangsperioder og kvoter, og 

om nødvendigt at udelukke dem fra 

forhandlingerne;  

46. ønsker, at forhandlingerne ikke skader 

nogen af de to parters økonomi; kræver, at 

Unionen og Tunesien tager hensyn til, at 

der findes forskellige følsomme 

landbrugsprodukter på begge sider af 

Middelhavet, og at det er nødvendigt i 

forhandlingsforløbet at nå til enighed om 

udtømmende lister over disse, med 

passende overgangsperioder og kvoter, og 

om nødvendigt at udelukke dem fra 

forhandlingerne, som det er tilfældet med 

olivenolie;;  

Or. en 

 

 


