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23.2.2016 B8-0255/1 

Tarkistus  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. pyytää kumpaakin osapuolta sekä 

Euroopan parlamenttia tunisialaisten 

asiantuntijoiden avustuksella tekemään 

vaikutustenarviointeja ja alakohtaisia, 

tarkkoja ja avoimia arviointeja sopimuksen 

vaikutuksista eri aloihin ja erityisesti 

palveluihin, julkisiin hankintoihin, pk-

yritysten kilpailukykyyn, työllisyyteen, 

maatalouteen, ympäristöön ja kaikkiin 

muihin ensisijaisiin aloihin; panee merkille 

Tunisian pyynnön ottaa alusta alkaen 

mukaan tunisialaisia asiantuntijoita sen 

varmistamiseksi, että vaikutustenarvioinnin 

luvut ovat uskottavia Tunisiassa; 

29. pyytää kumpaakin osapuolta sekä 

Euroopan parlamenttia tunisialaisten 

asiantuntijoiden avustuksella tekemään 

vaikutustenarviointeja ja alakohtaisia, 

tarkkoja ja avoimia arviointeja sopimuksen 

vaikutuksista eri aloihin ja erityisesti 

palveluihin, julkisiin hankintoihin, pk-

yritysten kilpailukykyyn, työllisyyteen, 

maatalouteen (kiinnittäen erityistä 

huomiota oliiviöljyalaan), ympäristöön ja 

kaikkiin muihin ensisijaisiin aloihin; panee 

merkille Tunisian pyynnön ottaa alusta 

alkaen mukaan tunisialaisia asiantuntijoita 

sen varmistamiseksi, että 

vaikutustenarvioinnin luvut ovat uskottavia 

Tunisiassa; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Tarkistus  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. katsoo, että EU ja Tunisia voivat vain 

hyötyä helpommasta vastavuoroisesta 

pääsystä toistensa maataloustuotteiden 

markkinoille ja että sopimuksen avulla on 

myötävaikutettava tullimaksujen 

alentamiseen, tullien ulkopuolisten kaupan 

esteiden poistamiseen ja vientimenettelyjen 

parantamiseen;  

44. katsoo, että EU ja Tunisia voivat vain 

hyötyä helpommasta vastavuoroisesta 

pääsystä toistensa maataloustuotteiden 

markkinoille, ottaen huomioon tiettyjen 

herkkien alojen, kuten oliiviöljyalan, 

erityispiirteet, ja että sopimuksen avulla on 

myötävaikutettava tullimaksujen 

alentamiseen, tullien ulkopuolisten kaupan 

esteiden poistamiseen ja vientimenettelyjen 

parantamiseen;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Tarkistus  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. toivoo, että neuvottelut eivät vaikuta 

haitallisesti kummankaan osapuolen 

talouteen; kehottaa EU:ta ja Tunisiaa 

ottamaan huomioon, että Välimeren 

kummallakin rannikolla on useita herkkiä 

maatalouden aloja, joiden osalta 

neuvotteluissa on sovittava kattavista 

luetteloista ja niihin liittyvistä 

siirtymävaiheista ja asianmukaisista 

kiintiöistä ja tarvittaessa niiden jättämisestä 

neuvottelujen ulkopuolelle;  

46. toivoo, että neuvottelut eivät vaikuta 

haitallisesti kummankaan osapuolen 

talouteen; kehottaa EU:ta ja Tunisiaa 

ottamaan huomioon, että Välimeren 

kummallakin rannikolla on useita herkkiä 

maatalouden aloja, joiden osalta 

neuvotteluissa on sovittava kattavista 

luetteloista ja niihin liittyvistä 

siirtymävaiheista ja asianmukaisista 

kiintiöistä ja tarvittaessa niiden jättämisestä 

neuvottelujen ulkopuolelle, kuten 

oliiviöljyn tapauksessa;  

Or. en 

 

 


