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23.2.2016 B8-0255/11 

Amendement  11 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-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 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat de EU en Tunesië 

op 3 maart 2014 zijn overeengekomen een 

mobiliteitspartnerschap op te richten dat 

gebaseerd is op dialoog en 

wederkerigheid, met als doel om het 

verkeer van personen in het kader van 

korte verblijven en reguliere 

arbeidsmigratie tussen hun 

grondgebieden beter te beheren, rekening 

houdende met de sociaal-economische 

situatie en de staat van de arbeidsmarkt 

van de ondertekenende staten; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Amendement  12 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-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 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. stelt vast dat de Tunesische economie 

met grote problemen kampt, dat het 

groeipercentage van het bbp in 2014 2,3 % 

bedroeg, dat het werkloosheidspercentage 

in 2015 15 % van de actieve bevolking 

bedraagt, dat 28,6 % van de hoger 

opgeleiden zonder werk zit en dat de 

werkloosheid onder jonge Tunesiërs 

toeneemt; 

2. stelt vast dat de Tunesische economie 

met grote problemen kampt, dat het 

groeipercentage van het bbp in 2014 2,3 % 

bedroeg, dat het werkloosheidspercentage 

in 2015 15 % van de actieve bevolking 

bedraagt, dat 28,6 % van de hoger 

opgeleiden zonder werk zit en dat de 

werkloosheid onder jonge Tunesiërs 

toeneemt; is van oordeel dat de 

mobiliteitsovereenkomst tussen de EU en 

Tunesië gebaseerd moet zijn op het 

voorstel voor een richtlijn betreffende de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van 

onderdanen van derde landen met het oog 

op onderzoek, studie en opleiding dat 

momenteel wordt aangenomen door het 

Europees Parlement en de Raad, om 

ervoor te zorgen dat dit een evenwichtige  

mobiliteitsovereenkomst wordt die met 

name ten goede komt aan jonge 

Tunesiërs; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten voorts Tunesië bij de 

tenuitvoerlegging van deze overeenkomst 

een bevoorrechte positie te verlenen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Amendement  13 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-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 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat het overgangsproces naar 

democratie in Tunesië het meest geslaagde 

is in de regio en dat het land voor een 

politiek model en een economisch 

ontwikkelingsmodel heeft gekozen die 

uniek zijn te midden van de landen aan de 

zuidkant van de Middellandse Zee, en 

verzoekt de Commissie daarmee ten volle 

rekening te houden bij de 

onderhandelingen; is van mening dat de 

EU alle mogelijke maatregelen moet 

nemen om Tunesië te steunen bij zijn 

democratische overgang naar een stabiele, 

pluralistische maatschappij; 

6. wijst erop dat het overgangsproces naar 

democratie in Tunesië het meest geslaagde 

is in de regio en dat het land voor een 

politiek model en een economisch 

ontwikkelingsmodel heeft gekozen die 

uniek zijn te midden van de landen aan de 

zuidkant van de Middellandse Zee, en 

verzoekt de Commissie daarmee ten volle 

rekening te houden bij de 

onderhandelingen; is van mening dat de 

EU alle mogelijke maatregelen moet 

nemen om Tunesië te steunen bij zijn 

democratische overgang naar een stabiele, 

pluralistische maatschappij; verzoekt de 

Unie en haar lidstaten zich krachtiger in 

te zetten voor de teruggave van bezittingen 

die door het regime van Ben Ali zijn 

ontvreemd, zoals ook gevraagd in zijn 

resolutie van 23 mei 2013 over de 

terugvordering van activa door de landen 

van de Arabische Lente die in een 

overgangsfase verkeren 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Amendement  14 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-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 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. dringt aan op een herziening van de 

buitenlandse schuld van Tunesië en is 

voorstander van een opschorting van de 

aflossing van deze schuld zodat kan 

worden gecontroleerd of deze wel legitiem 

is; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Amendement  15 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. is van oordeel dat de DCFTA, net 

als andere vrijhandelsovereenkomsten, de 

concurrentiegedachte tussen werknemers 

en tussen staten versterkt, de privatisering 

van openbare diensten versnelt, bestaande 

sociale bescherming ondermijnt en de 

Tunesische regering beperkt in haar 

wetgevende werkzaamheden, met name op 

het vlak van maatschappelijke en 

milieukwesties; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Amendement  16 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-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; betreurt dat de EU haar 

macrofinanciële bijstand aan Tunesië ter 

waarde van 300 miljoen EUR afhankelijk 

heeft gemaakt van de verwezenlijking van 

structurele en neoliberale economische 

hervormingen, zonder rekening te houden 

met de sociale aspecten van de 

herhaaldelijke verzoeken van met name 

Tunesische jongeren; dringt erop aan dat 

voor toekomstige financiële bijstand van 

het beginsel van macro-economische 

conditionaliteit wordt afgestapt;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Amendement  17 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. spoort de Commissie en de Tunesische 

regering met klem aan een duidelijk 

afgebakend proces tot stand te brengen om 

het Tunesische en Europese 

maatschappelijk middenveld bij het gehele 

verloop van de onderhandelingen te 

betrekken, en blijk te geven van 

vernieuwingsgezindheid; is in dit verband 

blij met de rol van het Tunesische 

maatschappelijk middenveld in de eerste 

onderhandelingscyclus en verzoekt om een 

open, transparante raadpleging waarbij 

meer rekening wordt gehouden met de 

verscheidenheid van de geledingen van het 

Tunesische maatschappelijk middenveld, 

uitgaande van de best practices zoals die 

zijn vastgesteld in het kader van 

soortgelijke onderhandelingen;  

23. spoort de Commissie en de Tunesische 

regering met klem aan een duidelijk 

afgebakend proces tot stand te brengen om 

het Tunesische en Europese 

maatschappelijk middenveld bij het gehele 

verloop van de onderhandelingen te 

betrekken, en blijk te geven van 

vernieuwingsgezindheid; neemt in dit 

verband kennis van de inspanningen van 

het Tunesische maatschappelijk 

middenveld in de eerste 

onderhandelingscyclus en verzoekt om een 

open, transparante raadpleging waarbij 

meer rekening wordt gehouden met de 

verscheidenheid van de geledingen van het 

Tunesische maatschappelijk middenveld, 

uitgaande van de best practices zoals die 

zijn vastgesteld in het kader van 

soortgelijke onderhandelingen; pleit voor 

een opschorting van de onderhandelingen 

in afwachting van een uitgebreide 

raadpleging van het Tunesische 

maatschappelijk middenveld waarbij alle 

belanghebbenden worden betrokken, en 

een beoordeling van de economische en 

sociale effecten van de DCFTA; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Amendement  18 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra 

Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-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 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. staat afwijzend tegenover ieder 

mechanisme voor de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten 

of voor de bescherming van investeringen 

dat boven het Tunesische rechtsstelsel 

wordt geplaatst of afbreuk doet aan de 

Tunesische wetgevingsbevoegdheid; 

Or. en 

 

 


