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22.2.2016 B8-0255/4 

Tarkistus  4 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

pitää myönteisenä, että EU on ottanut 

Tunisian yhdeksi eteläisen Välimeren 

maita koskevan naapuruuspolitiikkansa 

prioriteettimaista ja että se on antanut 

Tunisialle 300 miljoonan euron lainan 

makrotaloudellisena rahoitusapuna 

talousuudistusten toteuttamiseksi; 

pitää myönteisenä, että EU on ottanut 

Tunisian yhdeksi eteläisen Välimeren 

maita koskevan naapuruuspolitiikkansa 

prioriteettimaista ja että se on antanut 

Tunisialle 300 miljoonan euron lainan 

makrotaloudellisena rahoitusapuna 

talousuudistusten toteuttamiseksi; pitää 

kuitenkin valitettavana, että 85 prosenttia 

summasta osoitetaan aiemman hallinnon 

velkojen takaisinmaksuun; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Tarkistus  5 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää kuitenkin EU:ta, sen 

jäsenvaltioita, Euroopan investointipankkia 

ja Euroopan jälleenrakennus- ja 

kehityspankkia jatkamaan tunisialaisten 

tukemista ja optimoimaan avustus- ja 

tukiohjelmansa muun muassa ottamalla 

käyttöön poikkeuksellisia yksipuolisia 

kaupan toimenpiteitä ja mahdollisesti 

neuvottelemalla uudelleen lainoja 

ulkoisen epätasapainon yhteydessä, jotta 

Tunisiaa voidaan tukea 

demokratiaprosessin vahvistamisessa; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että 

joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön 

niin sanottuja Tunisian muutosta edistäviä 

kumppanuuksia; kehottaa EU:ta jatkamaan 

ohjelmaansa, jolla pyritään vähentämään 

perusterveydenhuollon saamiseen liittyviä 

alueellisia eroja; 

17. pyytää kuitenkin EU:ta samoin kuin 

sen jäsenvaltioita, Euroopan 

investointipankkia ja Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankkia 

jatkamaan tunisialaisten tukemista ja 

tehostamaan avustus- ja tukiohjelmiaan 
muun muassa ottamalla käyttöön 

poikkeuksellisia yksipuolisia kaupan 

toimenpiteitä, jotta Tunisiaa voidaan tukea 

demokratiaprosessin vahvistamisessa; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että 

joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön 

Tunisian muutosta edistäviä 

kumppanuuksia; kehottaa EU:ta jatkamaan 

ohjelmaansa, jolla pyritään vähentämään 

perusterveydenhuollon saamiseen liittyviä 

alueellisia eroja Tunisiassa; pitää 

kuitenkin valitettavana, että EU ei aio 

edistää toimia, joilla vähennetään pääosin 

Tunisian aiemman hallinnon ottamaa 

velkaa; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Tarkistus  6 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa varmistamaan, että 

sopimuksella pyritään ennen kaikkea 

toteuttamaan yhteisiä kehittämistoimia ja 

ettei sen tavoitteena ole itsessään kaupan 

helpottaminen vaan teknologian siirron 

helpottaminen EU:sta Tunisiaan; 

Or. fr 



 

AM\1087252FI.doc  PE576.619v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.2.2016 B8-0255/7 

Tarkistus  7 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. pyytää painokkaasti neuvostoa 

julkistamaan jäsenvaltioiden 14. joulukuuta 

2011 yksimielisesti hyväksymän 

neuvotteluvaltuutuksen; 

25. pyytää painokkaasti neuvostoa 

julkistamaan jäsenvaltioiden 14. joulukuuta 

2011 yksimielisesti hyväksymän 

neuvotteluvaltuutuksen; katsoo, että 

pyynnöstä kieltäytymällä neuvosto 

aiheuttaa tarpeetonta haittaa 

avoimuudelle, jota neuvottelijat ovat 

pyrkineet edistämään, ja herättää 

valitettavia epäilyksiä sopimuksen 

sisällöstä; 

Or. fr 

 

 


