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22.2.2016 B8-0255/4 

Amendement  4 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is ingenomen met het feit dat de 

Europese Unie Tunesië heeft uitgekozen 

als een van de landen die voorrang krijgen 

in haar nabuurschapsbeleid ten aanzien van 

de landen uit het zuidelijke Middellandse 

Zeegebied, en dat ze Tunesië een lening ter 

waarde van 300 miljoen EUR heeft 

verstrekt als macrofinanciële bijstand voor 

het doorvoeren van economische 

hervormingen; 

16. is ingenomen met het feit dat de 

Europese Unie Tunesië heeft uitgekozen 

als een van de landen die voorrang krijgen 

in haar nabuurschapsbeleid ten aanzien van 

de landen uit het zuidelijke Middellandse 

Zeegebied, en dat ze Tunesië een lening ter 

waarde van 300 miljoen EUR heeft 

verstrekt als macrofinanciële bijstand voor 

het doorvoeren van economische 

hervormingen; betreurt evenwel dat 85% 

van dit bedrag wordt besteed aan de 

terugbetaling van de door het vorige 

regime gemaakte schuld; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Amendement  5 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Europese Unie, haar lidstaten, 

de EIB en de EBWO niettemin de 

Tunesiërs te blijven bijstaan en hun hulp- 

en steunprogramma's te optimaliseren, 

onder meer via de invoering van autonome, 

uitzonderlijke handelsmaatregelen en de 

eventuele heronderhandeling over 

leningen ingeval van verstoring van de 

betalingsbalans, om Tunesië te begeleiden 

bij de consolidering van zijn democratisch 

proces; juicht het toe dat bepaalde lidstaten 

"partnerschappen voor de overgang van 

Tunesië" zijn aangegaan; verzoekt de 

Europese Unie haar programma ter 

verkleining van de regionale ongelijkheden 

op het gebied van toegang tot 

eerstelijnsgezondheidszorg voort te zetten; 

17. vraagt de Europese Unie evenals haar 

lidstaten, de EIB en de EBWO niettemin 

de Tunesiërs te blijven bijstaan en hun 

hulp- en steunprogramma's op te voeren, 

onder meer via de invoering van autonome, 

uitzonderlijke handelsmaatregelen, om 

Tunesië te begeleiden bij de consolidering 

van zijn democratisch proces; juicht het toe 

dat bepaalde lidstaten "partnerschappen 

voor de overgang van Tunesië" zijn 

aangegaan; verzoekt de Europese Unie 

haar programma ter verkleining van de 

regionale ongelijkheden op het gebied van 

toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg in 

Tunesië voort te zetten; betreurt echter dat 

de Europese Unie geen maatregelen 

overweegt die kunnen leiden tot 

vermindering van een deel van de 

Tunesische voornamelijk door het vorige 

regime gemaakte schuld; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Amendement  6 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. wenst dat de overeenkomst met 

name voldoet aan een gezamenlijke 

ontwikkelingsaanpak waarbij het niet 

gaat om vergemakkelijking van het 

handelsverkeer als een doel op zich, maar 

als een middel om de overdracht van 

technologie van de Unie naar Tunesië te 

bevorderen; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Amendement  7 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. vraagt de Raad met klem om het 

onderhandelingsmandaat openbaar te 

maken dat de lidstaten op 14 december 

2011 unaniem hebben goedgekeurd; 

25. vraagt de Raad met klem om het 

onderhandelingsmandaat openbaar te 

maken dat de lidstaten op 14 december 

2011 unaniem hebben goedgekeurd; is van 

oordeel dat de Raad, mocht hij weigeren 

dit te doen, onnodig afbreuk zou doen aan 

de door de onderhandelaars gevolgde 

aanpak van transparantie en een 

betreurenswaardige sfeer van argwaan 

zou scheppen ten aanzien van de inhoud 

van de overeenkomst; 

Or. fr 

 

 


