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Forslag til beslutning B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

for Udvalget om International Handel 

om indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning 

Betragtning M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til, at EU og Tunesien 

den 3. marts 2014 blev enige om at 

etablere et mobilitetspartnerskab baseret 

på dialog og gensidighed, der har til 

formål bedre at håndtere både 

tilstrømningen af mennesker på 

kortvarige ophold og den regelmæssige 

arbejdskraftmigration, der finder sted 

mellem deres respektive territorier, under 

hensyntagen til den socioøkonomiske 

situation og arbejdsmarkedssituationen i 

signatarstaterne; 

Or. en 
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for Udvalget om International Handel 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. konstaterer, at den tunesiske økonomi 

står over for store vanskeligheder, at 

væksten i BNP var på 2,3 % i 2014, at 

arbejdsløsheden i 2015 ligger på 15 % af 

den erhvervsaktive del af befolkningen, at 

28,6 % af de personer, der har en 

videregående uddannelse, er ramt af 

arbejdsløshed, og at arbejdsløsheden blandt 

unge tunesere er stigende; 

2. konstaterer, at den tunesiske økonomi 

står over for store vanskeligheder, at 

væksten i BNP var på 2,3 % i 2014, at 

arbejdsløsheden i 2015 ligger på 15 % af 

den erhvervsaktive del af befolkningen, at 

28,6 % af de personer, der har en 

videregående uddannelse, er ramt af 

arbejdsløshed, og at arbejdsløsheden blandt 

unge tunesere er stigende; mener, at 

mobilitetsaftalen, som blev undertegnet 

mellem EU og Tunesien, skal være 

baseret på det forslag til direktiv om 

indrejse- og opholdsbetingelser for 

tredjelandsstatsborgere med henblik på 

forskning, uddannelse og 

erhvervsuddannelse, som Europa-

Parlamentet og Rådet er i færd med at 

vedtage, således at det bliver en 

afbalanceret mobilitetsaftale, der især 

kommer unge tunesere til gavn; opfordrer 

endvidere Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gennemføre den på 

en privilegeret måde med Tunesien; 

Or. en 
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for Udvalget om International Handel 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. noterer sig, at Tunesiens 

overgangsproces til demokrati er den mest 

vellykkede i regionen, og at landet har 

valgt en politisk model og en økonomisk 

udviklingsmodel, som er unik blandt 

landene ved Middelhavets sydlige kyst, og 

opfordrer Kommissionen til fuldt ud at tage 

hensyn hertil i forhandlingerne; mener, at 

EU bør træffe alle mulige foranstaltninger 

for at støtte Tunesien i landets 

demokratiske overgang til et stabilt og 

pluralistisk samfund; 

6. noterer sig, at Tunesiens 

overgangsproces til demokrati er den mest 

vellykkede i regionen, og at landet har 

valgt en politisk model og en økonomisk 

udviklingsmodel, som er unik blandt 

landene ved Middelhavets sydlige kyst, og 

opfordrer Kommissionen til fuldt ud at tage 

hensyn hertil i forhandlingerne; mener, at 

EU bør træffe alle mulige foranstaltninger 

for at støtte Tunesien i landets 

demokratiske overgang til et stabilt og 

pluralistisk samfund; opfordrer Unionen 

og dens medlemsstater til at gøre en 

yderligere omfattende indsats for at 

fremme tilbagebetalingen af de aktiver, 

som Ben Alis regime har tilranet sig, 

således som der blev anmodet om i 

Europa-Parlamentets beslutning af 23. 

maj 2013 om inddrivelse af aktiver til 

lande, der befinder sig i en 

omstillingsperiode efter det arabiske forår 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

for Udvalget om International Handel 

om indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. kræver en gennemgang af den 

tunesiske udlandsgæld og støtter 

suspenderingen af betalingen af denne 

gæld, således at der kan foretages en 

undersøgelse af dens legitimitet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. mener, at DCFTA'en i lighed med 

andre frihandelsaftaler forstærker de 

konkurrencemæssige konsekvenser 

mellem arbejdstagere og mellem stater, 

fremskynder privatiseringen af offentlige 

tjenester, undergraver den eksisterende 

sociale beskyttelse og begrænser den 

tunesiske regerings kapacitet til at lovgive, 

især på sociale og miljømæssige områder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. glæder sig over, at EU behandler 

Tunesien som et af de prioriterede lande i 

sin naboskabspolitik over for landene i det 

sydlige Middelhavsområde, og at det har 

ydet et lån på 300 mio. EUR i 

makrofinansiel bistand til Tunesien til 

gennemførelse af økonomiske reformer;  

16. glæder sig over, at EU behandler 

Tunesien som et af de prioriterede lande i 

sin naboskabspolitik over for landene i det 

sydlige Middelhavsområde; beklager, at 

det har gjort sin makrofinansielle bistand 

på 300 mio. EUR til Tunesien betinget af 

gennemførelsen af strukturelle og 

neoliberale økonomiske reformer uden at 

tage hensyn til de sociale aspekter af de 

tilbagevendende krav fra især unge 

tunesere; opfordrer til, at princippet om 

makroøkonomisk konditionalitet fjernes 

for fremtidig finansiel bistand;  

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0255/2016 
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Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. opfordrer på det kraftigste 

Kommissionen og den tunesiske regering 

til at gennemføre en klar og præcis proces 

for inddragelse af det tunesiske og det 

europæiske civilsamfund i løbet af 

forhandlingerne og til at være innovative; 

er i denne forbindelse tilfreds med de 

tunesiske civilsamfunds rolle i den første 

runde af forhandlinger og kræver, at 

høringerne er åbne og gennemsigtige og 

tager større hensyn til det tunesiske 

civilsamfunds forskellige komponenter ved 

at bygge på bedste praksis som fastsat 

under andre lignende forhandlinger; 

23. opfordrer på det kraftigste 

Kommissionen og den tunesiske regering 

til at gennemføre en klar og præcis proces 

for inddragelse af det tunesiske og det 

europæiske civilsamfund i løbet af 

forhandlingerne og til at være innovative; 

noterer sig i denne forbindelse indsatsen 

for at inddrage de tunesiske civilsamfund i 

den første runde af forhandlinger og 

kræver, at høringerne er åbne og 

gennemsigtige og tager større hensyn til 

det tunesiske civilsamfunds forskellige 

komponenter ved at bygge på bedste 

praksis som fastsat under andre lignende 

forhandlinger; opfordrer til, at 

forhandlingerne suspenderes, indtil der er 

gennemført en omfattende og inklusiv 

høring af de tunesiske civilsamfund samt 

en konsekvensanalyse af DCFTA'ens 

økonomiske og sociale virkninger; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. afviser inddragelse af enhver 

ordning til tvistbilæggelse mellem 

investorer og staten eller til beskyttelse af 

investeringer, som sætter sig over det 

tunesiske retsvæsen eller begrænser 

Tunesiens lovgivningskompetence; 

Or. en 

 

 


