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22.2.2016 B8-0255/4 

Ändringsförslag  4 

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

för S&D-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 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet gläder sig över att 

Tunisien är ett av de prioriterade länderna i 

EU:s grannskapspolitik för länderna i södra 

Medelhavsområdet, och att EU har beviljat 

ett lån på 300 miljoner euro till Tunisien 

som makrofinansiellt stöd för ekonomiska 

reformer. 

16. Europaparlamentet gläder sig över att 

Tunisien är ett av de prioriterade länderna i 

EU:s grannskapspolitik för länderna i södra 

Medelhavsområdet, och att EU har beviljat 

ett lån på 300 miljoner euro till Tunisien 

som makrofinansiellt stöd för ekonomiska 

reformer. Det är dock beklagligt att 85 % 

av beloppet går till att betala tillbaka 

skulden tecknad av den tidigare regimen. 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Ändringsförslag  5 

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

för S&D-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 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar dock EU, 

medlemsstaterna, Europeiska 

investeringsbanken och Europeiska banken 

för återuppbyggnad och utveckling att 

fortsätta bistå det tunisiska folket och att 

optimera sina stöd- och biståndsprogram, 

även genom fristående och extraordinära 

åtgärder och eventuell omförhandling av 

lån i händelse av bristande jämvikt i 

betalningsbalansen, för att hjälpa Tunisien 

att konsolidera demokratiseringsprocessen. 

Parlamentet välkomnar vissa 

medlemsstaters initiativ till ”partnerskap 

för Tunisiens förändring”. Parlamentet 

uppmanar EU att fortsätta sitt program för 

minskade regionala skillnader när det 

gäller tillgång till grundläggande sjukvård. 

17. Europaparlamentet uppmanar dock EU, 

medlemsstaterna, Europeiska 

investeringsbanken och Europeiska banken 

för återuppbyggnad och utveckling att 

fortsätta bistå det tunisiska folket och att 

intensifiera sina stöd- och 

biståndsprogram, även genom fristående 

och extraordinära åtgärder för att hjälpa 

Tunisien att konsolidera 

demokratiseringsprocessen. Parlamentet 

välkomnar vissa medlemsstaters initiativ 

till ”partnerskap för Tunisiens förändring”. 

Parlamentet begär att EU fortsätter sitt 

program för minskade regionala skillnader 

när det gäller tillgång till grundläggande 

sjukvård i Tunisien. Parlamentet beklagar 

dock att EU inte planerar några åtgärder 

för att minska Tunisiens skuld som till 

den övervägande delen tagits upp av den 

tidigare regimen. 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Ändringsförslag  6 

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

för S&D-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 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet kräver att avtalet 

inriktas på samutveckling, att syftet att 

underlätta handeln inte uppfattas som ett 

mål i sig utan också som ett medel för att 

underlätta överföring av teknik från EU 

till Tunisien. 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Ändringsförslag  7 

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

för S&D-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 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar enträget 

rådet att offentliggöra det 

förhandlingsmandat som antogs enhälligt 

av medlemsstaterna den 14 december 

2011. 

25. Europaparlamentet uppmanar enträget 

rådet att offentliggöra det 

förhandlingsmandat som antogs enhälligt 

av medlemsstaterna den 14 december 

2011. Parlamentet anser att rådet, om det 

vägrar detta, riktar ett onödigt slag mot 

förhandlarnas öppenhetssträvanden och 

skapar en atmosfär av beklaglig 

misstänksamhet kring avtalets innehåll. 

Or. fr 

 

 


