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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. soovib, et mõlemad pooled, kaasa 

arvatud Euroopa Parlament koostöös 

Tuneesia ekspertidega, korraldaksid 

rangeid ja läbipaistvaid sektoriviisilisi 

mõju-uuringuid lepingu mõju kohta eri 

valdkondades, eelkõige teenuste, avalike 

hangete, VKEde konkurentsivõime, 

tööhõive, põllumajanduse ja keskkonna 

vallas ning kõigis muudes esmatähtsates 

sektorites; võtab teadmiseks, et Tuneesia 

soovib algusest peale kaasata Tuneesia 

spetsialiste, et tagada mõjuhinnangute 

tulemuste usaldusväärsus Tuneesia piires; 

29. soovib, et mõlemad pooled, kaasa 

arvatud Euroopa Parlament koostöös 

Tuneesia ekspertidega, korraldaksid 

rangeid ja läbipaistvaid sektoriviisilisi 

mõju-uuringuid lepingu mõju kohta eri 

valdkondades, eelkõige teenuste, avalike 

hangete, VKEde konkurentsivõime, 

tööhõive, põllumajanduse (pöörates erilist 

tähelepanu oliiviõlisektorile) ja keskkonna 

vallas ning kõigis muudes esmatähtsates 

sektorites; võtab teadmiseks, et Tuneesia 

soovib algusest peale kaasata Tuneesia 

spetsialiste, et tagada mõjuhinnangute 

tulemuste usaldusväärsus Tuneesia piires; 
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Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. leiab, et nii ELile kui ka Tuneesiale 

tuleks kasuks parem juurdepääs üksteise 

põllumajandusturule ning et leping peab 

aitama vähendada tollitariife, kõrvaldada 

mittetariifseid tõkkeid ja täiustada 

ekspordimenetlusi;  

44. leiab, et nii ELile kui ka Tuneesiale 

tuleks kasuks parem juurdepääs üksteise 

põllumajandusturule, võttes arvesse 

teatavate tundlike sektorite, nt 

oliiviõlisektori eripära, ning et leping peab 

aitama vähendada tollitariife, kõrvaldada 

mittetariifseid tõkkeid ja täiustada 

ekspordimenetlusi;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. soovib, et läbirääkimised ei kahjustaks 

kummagi poole majandust; nõuab, et EL ja 

Tuneesia võtaksid arvesse, et mõlemal pool 

Vahemerd leidub mitmeid tundlikke 

põllumajandussektoreid, mille kohta tuleb 

läbirääkimiste käigus koostada täielikud 

nimekirjad, näha ette sobivad 

üleminekuperioodid ja kvoodid ning 

vajaduse korral jätta vastavad tooted 

läbirääkimistest välja;  

46. soovib, et läbirääkimised ei kahjustaks 

kummagi poole majandust; nõuab, et EL ja 

Tuneesia võtaksid arvesse, et mõlemal pool 

Vahemerd leidub mitmeid tundlikke 

põllumajandussektoreid, mille kohta tuleb 

läbirääkimiste käigus koostada täielikud 

nimekirjad, näha ette sobivad 

üleminekuperioodid ja kvoodid ning 

vajaduse korral jätta vastavad tooted 

läbirääkimistest välja, nagu oliiviõlisektori 

puhul;  

Or. en 

 

 


