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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

Euroopa Liit on pidanud Tuneesiat 

Vahemere lõunapiirkonna riikide suhtes 

läbiviidavas naabruspoliitikas üheks 

esmatähtsatest riikidest ning on andnud 

Tuneesiale makromajandusliku finantsabi 

kujul 300 miljonit eurot laenu 

majandusreformide elluviimiseks; 

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

Euroopa Liit on pidanud Tuneesiat 

Vahemere lõunapiirkonna riikide suhtes 

läbiviidavas naabruspoliitikas üheks 

esmatähtsatest riikidest ning on andnud 

Tuneesiale makromajandusliku finantsabi 

kujul 300 miljonit eurot laenu 

majandusreformide elluviimiseks; 

väljendab sellegipoolest kahetsust, et 85 % 

nimetatud summast kulub endise režiimi 

tekitatud võla tagasimaksmisele; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. kutsub siiski Euroopa Liitu, 

liikmesriike, Euroopa Investeerimispanka 

ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupanka üles tuneeslasi jätkuvalt 

toetama ning optimeerima abiprogramme, 

sealhulgas erakorraliste autonoomsete 

kaubandusmeetmete kehtestamisega ja 

vajaduse korral laenutingimuste 

uuendamisega, kui peaks tekkima 

probleeme tagasimaksetega, et aidata 

Tuneesial kindlustada demokraatiat; 

väljendab heameelt, et mõned liikmesriigid 

on loonud partnerlussuhteid Tuneesia 

ümberkorralduste toetuseks; kutsub 

Euroopa Liitu üles jätkama oma 

piirkondade ebavõrdsuse vähendamise 

programmi seoses juurdepääsuga esmasele 

arstiabile; 

17. kutsub siiski Euroopa Liitu, samuti 

liikmesriike, Euroopa Investeerimispanka 

ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupanka üles tuneeslasi jätkuvalt 

toetama ning laiendama abiprogramme, 

sealhulgas erakorraliste autonoomsete 

kaubandusmeetmete kehtestamisega, et 

aidata Tuneesial kindlustada demokraatiat; 

väljendab heameelt, et mõned liikmesriigid 

on loonud partnerlussuhteid Tuneesia 

ümberkorralduste toetuseks; kutsub 

Euroopa Liitu üles jätkama oma 

piirkondade ebavõrdsuse vähendamise 

programmi seoses juurdepääsuga esmasele 

arstiabile Tuneesias; väljendab 

sellegipoolest kahetsust, et Euroopa Liit ei 

kavatse võtta meetmeid, et kustutada osa 

Tuneesia võlast, mille on suures osas 

tekitanud endine režiim; 
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 21 a. palub, et lepinguga järgitaks 

eelkõige ühisarengu lähenemisviisi, et 

lepingus ei käsitletaks kaubanduse 

lihtsustamist omaette eesmärgina, vaid 

kui vahendit, millega hõlbustada 

tehnosiiret Euroopa Liidust Tuneesiasse; 
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Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. nõuab, et nõukogu viivitamata 

avalikustaks läbirääkimisvolitused, mille 

liikmesriigid 14. detsembril 2011 

üksmeelselt heaks kiitsid; 

25. nõuab, et nõukogu viivitamata 

avalikustaks läbirääkimisvolitused, mille 

liikmesriigid 14. detsembril 2011 

üksmeelselt heaks kiitsid; on arvamusel, et 

keeldumise korral annaks nõukogu 

läbirääkijate propageeritavale 

läbipaistvuse lähenemisviisile asjatu 

hoobi, kuna see tekitaks kahetsusväärse 

olukorra, kus tekivad kahtlused lepingu 

sisu suhtes; 
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