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23.2.2016 B8-0255/1 

Ändringsförslag  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet kräver att de båda 

parterna, däribland Europaparlamentet med 

deltagande av tunisiska sakkunniga, utför 

noggranna och transparenta 

konsekvensanalyser och sektorsvisa 

utvärderingar av avtalets effekter inom 

olika områden, i synnerhet i fråga om 

tjänster, offentlig upphandling, små och 

medelstora företags konkurrenskraft, 

sysselsättning, jordbruk, miljö eller annan 

prioriterad sektor. Parlamentet konstaterar 

att Tunisien omgående önskar anlita 

tunisiska sakkunniga för att garantera 

tillförlitligheten i konsekvensanalysens 

sifferuppgifter för Tunisien. 

29. Europaparlamentet kräver att de båda 

parterna, däribland Europaparlamentet med 

deltagande av tunisiska sakkunniga, utför 

noggranna och transparenta 

konsekvensanalyser och sektorsvisa 

utvärderingar av avtalets effekter inom 

olika områden, i synnerhet i fråga om 

tjänster, offentlig upphandling, små och 

medelstora företags konkurrenskraft, 

sysselsättning, jordbruk (med särskild 

uppmärksamhet på olivoljesektorn), miljö 

eller annan prioriterad sektor. Parlamentet 

konstaterar att Tunisien omgående önskar 

anlita tunisiska sakkunniga för att garantera 

tillförlitligheten i konsekvensanalysens 

sifferuppgifter för Tunisien. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Ändringsförslag  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet anser att EU och 

Tunisien har allt att vinna på ett bättre 

ömsesidigt tillträde till sina respektive 

jordbruksmarknader och att avtalet bör 

bidra till att sänka tullarna, undanröja icke-

tariffära hinder och förbättra 

exportförfarandena.  

44. Europaparlamentet anser att EU och 

Tunisien har allt att vinna på ett bättre 

ömsesidigt tillträde till sina respektive 

jordbruksmarknader, med beaktande av 

särdragen för vissa känsliga sektorer som 

olivoljesektorn, och att avtalet bör bidra till 

att sänka tullarna, undanröja icke-tariffära 

hinder och förbättra exportförfarandena.  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Ändringsförslag  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet hoppas att 

förhandlingarna inte ska inverka negativt 

på någon av parternas ekonomier. 

Parlamentet ber EU och Tunisien att beakta 

att det finns flera känsliga 

jordbrukssektorer på båda sidorna av 

Medelhavet, för vilka man vid 

förhandlingarna bör enas om fullständiga 

förteckningar, och att övergångsperioder 

och lämpliga kvoter bör tillämpas för dessa 

sektorer. Om nödvändigt bör man enas om 

att de inte ska omfattas av förhandlingarna.  

46. Europaparlamentet hoppas att 

förhandlingarna inte ska inverka negativt 

på någon av parternas ekonomier. 

Parlamentet ber EU och Tunisien att beakta 

att det finns flera känsliga 

jordbrukssektorer på båda sidorna av 

Medelhavet, för vilka man vid 

förhandlingarna bör enas om fullständiga 

förteckningar, och att övergångsperioder 

och lämpliga kvoter bör tillämpas för dessa 

sektorer. Om nödvändigt bör man enas om 

att de inte ska omfattas av förhandlingarna, 

som i fallet med olivolja.  

Or. en 

 

 


