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23.2.2016 B8-0255/11 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 

Skäl Ma (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. Den 3 mars 2014 enades EU och 

Tunisien om att inrätta ett partnerskap för 

rörlighet baserat på dialog och 

ömsesidighet och inriktat på bättre 

förvaltning både av det flöde av 

människor på korta besök och av den 

lagliga arbetskraftsmigration som 

förekommer mellan deras respektive 

territorier, med hänsyn tagen till den 

socioekonomiska situationen och 

arbetsmarknadens tillstånd i 

signatärländerna. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

Tunisiens ekonomi kämpar med allvarliga 

problem, att BNP-tillväxten nådde 2,3 

procent 2014, att arbetslösheten 2015 

uppgår till 15 procent av arbetskraften, att 

28,6 procent av de högutbildade är 

arbetslösa och att ungdomsarbetslösheten 

ökar. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

Tunisiens ekonomi kämpar med allvarliga 

problem, att BNP-tillväxten nådde 2,3 

procent 2014, att arbetslösheten 2015 

uppgår till 15 procent av arbetskraften, att 

28,6 procent av de högutbildade är 

arbetslösa och att ungdomsarbetslösheten 

ökar. Parlamentet anser att 

rörlighetsavtalet som tecknats mellan EU 

och Tunisien måste vara baserat på det 

förslag till direktiv som nu behandlas i 

Europaparlamentet och rådet om 

villkoren för tredjelandsmedborgares 

inresa och vistelse för forskning och 

utbildning för att det ska bli ett väl avvägt 

rörlighetsavtal som särskilt gynnar unga 

tunisier. Parlamentet uppmanar dessutom 

kommissionen och medlemsstaterna att 

genomföra det på ett privilegierat sätt med 

Tunisien. 

Or. en 



 

AM\1087277SV.doc  PE576.619v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 B8-0255/13 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att den 

demokratiska övergångsprocessen i 

Tunisien har kommit längre än i regionen i 

övrigt och att landet har valt en politisk 

modell och en ekonomisk 

utvecklingsmodell som är unik bland 

länderna i södra Medelhavsområdet och 

uppmanar kommissionen att ta full hänsyn 

till detta i förhandlingarna. EU bör vidta 

alla tänkbara åtgärder för att stödja 

Tunisien i den demokratiska övergången 

till ett stabilt och pluralistiskt samhälle. 

6. Europaparlamentet konstaterar att den 

demokratiska övergångsprocessen i 

Tunisien har kommit längre än i regionen i 

övrigt och att landet har valt en politisk 

modell och en ekonomisk 

utvecklingsmodell som är unik bland 

länderna i södra Medelhavsområdet och 

uppmanar kommissionen att ta full hänsyn 

till detta i förhandlingarna. EU bör vidta 

alla tänkbara åtgärder för att stödja 

Tunisien i den demokratiska övergången 

till ett stabilt och pluralistiskt samhälle. 

Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att göra nya 

kraftansträngningar så att tillgångar som 

förskingrats av Ben Alis regim lättare kan 

återföras, såsom parlamentet begärde i 

sin resolution av den 23 maj 2013 om 

återvinning av tillgångar för 

övergångsländer som omfattades av den 

arabiska våren (2013/2612(RSP)). 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet begär att 

Tunisiens utlandsskuld ses över och 

stöder att betalningarna på skulden hålls 

vilande så att en revision kan göras av 

dess legitimitet. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet anser att det 

djupgående och omfattande 

frihandelsavtalet, liksom andra 

frihandelsavtal, skärper konkurrensen 

mellan arbetstagare och mellan stater, 

påskyndar privatiseringen av offentlig 

service, undergräver befintligt socialt 

skydd och begränsar den tunisiska 

regeringens möjligheter att lagstifta, 

särskilt i social- och miljöfrågor. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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. Parlamentet beklagar 

att EU har villkorat sitt makrofinansiella 

stöd på 300 miljoner euro till Tunisien 

med att det ska användas till strukturella 

och nyliberala ekonomiska reformer utan 

hänsyn till de sociala aspekterna av 

återkommande krav från i synnerhet unga 

tunisier. De makroekonomiska villkoren 

bör avlägsnas från kommande finansiellt 

stöd.  

Or. en 



 

AM\1087277SV.doc  PE576.619v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 B8-0255/17 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och den tunisiska 

regeringen att på ett klart och tydligt sätt 

involvera de tunisiska och europeiska 

civilsamhällena under hela 

förhandlingsförloppet och att vara 

innovativa. Parlamentet välkomnar den 

roll som det tunisiska civilsamhället spelat 

i den första förhandlingsrundan och menar 

att samrådet bör vara öppet och transparent 

och i större utsträckning beakta de många 

olika delarna av det tunisiska 

civilsamhället, och dra nytta av bästa 

praxis från liknande förhandlingar. 

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och den tunisiska 

regeringen att på ett klart och tydligt sätt 

involvera de tunisiska och europeiska 

civilsamhällena under hela 

förhandlingsförloppet och att vara 

innovativa. Parlamentet noterar 

ansträngningarna att involvera det 

tunisiska civilsamhället i den första 

förhandlingsrundan och menar att samrådet 

bör vara öppet och transparent och i större 

utsträckning beakta de många olika delarna 

av det tunisiska civilsamhället, och dra 

nytta av bästa praxis från liknande 

förhandlingar. Parlamentet begär att 

förhandlingarna avbryts i väntan på ett 

brett och inkluderande samråd med det 

tunisiska civilsamhället och en 

konsekvensanalys av det djupgående och 

omfattande frihandelsavtalets ekonomiska 

och sociala effekter. 

Or. en 



 

AM\1087277SV.doc  PE576.619v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 B8-0255/18 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42a. Europaparlamentet förkastar varje 

mekanism för tvistlösning mellan 

investerare och stat eller skydd av 

investeringar som står över det tunisiska 

domstolssystemet eller som begränsar 

Tunisiens lagstiftningsbefogenheter. 

Or. en 

 

 


