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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union, 

– der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til parlaments- og 

præsidentvalget i Tunesien i 2014, 

– der henviser til rapporten fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder "Prisons in 

Tunisia: International Standards versus Reality" fra marts 2014 og til erklæringerne fra 

embedsmænd i det tunesiske justitsministerium, 

– der henviser til den fælles støtteramme for EU-støtte til Tunesien for perioden 2014-

2015, som ved ændring af Kommissionens afgørelse C(2014)5160 blev forlænget frem 

til udgangen af 2016, 

– der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om revision af den europæiske 

naboskabspolitik1, 

– der henviser til fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. november 2015 om 

"Virkeliggørelse af den europæiske naboskabspolitik" (JOIN(2015)0050), 

– der henviser til Tunesiens undertegnelse den 1. december 2015 af en associeringsaftale 

vedrørende forskning og innovation under Horisont 2020-programmet, 

– der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om indledning af forhandlinger om en 

frihandelsaftale mellem EU og Tunesien2, 

– der henviser til sin holdning af 10. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for 

Republikken Tunesien3, 

– der henviser til ikrafttrædelsen den 19. april 2016 af Europa-Parlamentets og Rådets 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0272. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0061. 
3  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0086. 



forordning (EU) 2016/580 af 13. april 2016 om indførelse af hastende autonome 

handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien1, 

– der henviser til henstillingerne fra Associeringsrådet EU-Tunesien af 17. marts 2015 om 

gennemførelsen af handlingsplanen EU-Tunesien (2013-2017) og til den fælles 

erklæring fra Associeringsrådet EU-Tunesien af 18. april 2016, 

– der henviser til Tunesiens strategiske udviklingsplan 2016-2020, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0249/2016), 

A. der henviser til, at Tunesien er et af prioritetslandene i EU's europæiske 

naboskabspolitik; 

B. der henviser til, at den fredelige overgangproces til demokrati i Tunesien er et vellykket 

eksempel i den arabiske verden, og at dens konsolidering er af afgørende betydning for 

stabiliteten i hele regionen og, som en direkte konsekvens heraf, for Europas sikkerhed; 

C. der henviser til, at den tunesiske kvartet for national dialog i 2015 blev tildelt Nobels 

fredspris for sit "afgørende bidrag til opbygningen af et pluralistisk demokrati i 

Tunesien"; 

D. der henviser til, at Tunesien i øjeblikket står over for en vanskelig socioøkonomisk 

situation, men også sikkerhedsmæssige udfordringer, der primært hidrører fra 

situationen i Libyen; der henviser til, at turismen, som udgør et vigtigt element i den 

tunesiske økonomi, er alvorligt påvirket af disse omstændigheder og af de terrorangreb, 

som har ramt landet; 

E. der henviser til, at den tunesiske økonomi er stærkt afhængig af udenlandske 

investeringer, turisme og eksport af produkter til EU, og til, at økonomien kun kan 

blomstre, hvis demokratiet kan udvikle sig yderligere; 

F. der henviser til, at manglen på jobs og muligheder var en af de primære årsager til de 

massive folkelige demonstrationer i 2011, og til, at mange af problemerne stadig 

opleves af folk hver eneste dag i betragtning af den høje ungdomsarbejdsløshedsrate; 

G. der henviser til, at det er nødvendigt at udvikle et reelt partnerskab, igennem hvilket der 

tages hensyn til befolkningernes interesser på begge sider af Middelhavet, og som er 

udformet til navnlig at gøre noget ved Tunesiens sociale og regionale uligheder;  

H. der henviser til, at EU med Ben Ali-regimets endeligt og konsolideringen af den 

demokratiske proces kan forbedre sin politiske dialog med Tunesien ved i højere grad at 

tage hensyn til denne vigtige partners interesser og prioriteter som et middel til at nå 

målet om stabilitet; 

I. der henviser til, at EU og dets medlemsstater fortsat skal engagere sig i at samarbejde 

med Tunesiens befolkning og dens regering om at fremme fælles interesser, bl.a. inden 

for handel, investeringer, turisme, kultur og sikkerhed; 
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J. der henviser til, at der er etableret en trepartsdialog inden for rammerne af 

organiseringen af underudvalg mellem myndigheder, civilsamfundsaktører og EU-

repræsentanter i Tunesien; 

K. der henviser til, at presse- og trykkefriheden er afgørende elementer i et åbent, frit og 

demokratisk samfund; 

L. der henviser til, at Tunesien spillede en vigtig rolle med hensyn til at fremme indgåelsen 

af en aftale mellem de stridende parter i Libyen; 

M. der henviser til, at ustabiliteten i Libyen og de afledte virkninger heraf udgør en alvorlig 

trussel mod stabiliteten i Tunesien og i hele regionen; der henviser til, at Tunesien i 

øjeblikket er vært for et stort antal fordrevne libyere, der er flygtet fra ustabilitet og vold 

i Libyen, og til, at dette lægger pres på den interne situation og infrastrukturen; 

N. der henviser til, at Tunesien er blevet ramt af flere terrorangreb i de seneste år; der 

henviser til, at Tunesien er en afgørende partner for EU i bekæmpelsen af terrorisme; 

O. der henviser til, at et alarmerende højt antal tunesiske unge rekrutteres af IS/Da'esh, og 

til, at håbløshed og økonomisk stagnation bidrager til, at unge i stigende grad bliver 

sårbare over for ekstremistiske organisationers tiltrækningskraft; 

1. gentager sin støtte til det tunesiske folk og den politiske overgangsproces, der begyndte 

i 2011; fremhæver de udfordringer og trusler, landet står over for, mens det konsoliderer 

sin demokratiske proces, gennemfører de reformer, der er nødvendige for at opnå social 

og økonomisk velstand og garantere landets sikkerhed;  opfordrer indtrængende EU og 

dets medlemsstater til at mobilisere betydelige tekniske og økonomiske ressourcer og 

koordinere dem bedre med henblik på at tilvejebringe konkret støtte til Tunesien; 

understreger, at uden foranstaltninger med henblik på at styrke Tunesiens 

absorptionskapacitet og stabilitet, demokrati, god regeringsførelse, 

korruptionsbekæmpelse, økonomisk udvikling og beskæftigelse i regionen vil enhver 

udsigt til reformer blive bragt i fare; opfordrer derfor til et reelt vidtgående og bredt 

partnerskab mellem EU og Tunesien; 

2. opfordrer deltagerne i Deauvillepartnerskabet til at leve op til deres tilsagn om bidrag; 

mener, at situationen i Tunesien berettiger iværksættelsen af en reel "Marshallplan" med 

tilstrækkelige midler til at støtte konsolideringen af overgangen til demokrati og fremme 

investeringer og udvikling i alle sektorer af økonomien og samfundet i landet, navnlig 

jobskabelse og opretholdelse af kvalitetsprægede offentlige tjenester, der er tilgængelige 

for alle; opfordrer desuden til en konsolidering af bestræbelserne på at støtte 

civilsamfundet; giver udtryk for bekymring over de aktuelle socioøkonomiske og 

budgetmæssige vanskeligheder, som er uløseligt forbundet med overgangsperiodens 

manglende stabilitet og den bydende nødvendighed af, at Tunesien gennemfører 

passende reformer med sigte på at sætte skub i beskæftigelsen og udvikle bæredygtig og 

inklusiv vækst; anser det som følge heraf for afgørende, at budgetmyndighederne når til 

enighed om en markant styrkelse af de midler i det europæiske naboskabsinstrument 

(ENI), der er øremærket til Tunesien; 

3. bekræfter, at Tunesiens historiske overgang til demokrati, trods den alvorlige sociale og 

økonomiske situation, nødvendiggør et langt mere ambitiøst partnerskab mellem EU og 

Tunesien, der går ud over de konventionelle foranstaltninger; 



4. roser det gode samarbejde mellem Tunesien og dets nabostater, der f.eks. illustreres ved 

undertegnelsen af en præferencehandelsaftale og nedsættelsen af lokale 

grænseoverskridende udvalg med Algeriet, som tager sigte på at fremme lokal 

udvikling, ved den indbyrdes forbindelse mellem Tunesiens og Libyens økonomier og 

ved det tunesiske folks solidaritet med fordrevne libyere; glæder sig i denne forbindelse 

over de fremskridt, der er gjort i forsoningsprocessen i Libyen; 

5. understreger vigtigheden af respekt for menneskerettighederne i forbindelse med 

gennemførelsen af den reviderede europæiske naboskabspolitik; opfordrer til, at der 

udvikles overvågningsmekanismer vedrørende respekten for de grundlæggende 

frihedsrettigheder, ligestilling mellem kønnene og andre menneskerettighedsspørgsmål 

med fuld inddragelse af civilsamfundet; 

6. understreger, at genoptagelsen af den politiske integrationsproces inden for rammerne af 

Den Arabiske Maghrebunion kunne være en særligt passende lejlighed til at sikre 

sikkerheden og styrke samarbejdet i hele regionen; 

I – Politiske reformer og institutioner 

7. udtrykker sin støtte til demokratiseringsprocessen og påpeger behovet for sociale og 

økonomiske reformer i Tunesien; understreger, at det er nødvendigt at støtte 

Forsamlingen af Folkets Repræsentanter (People's Representatives Assembly, PRA) i 

betragtning af udfordringen med at øge stabiliteten i en ustabil regional kontekst og 

samtidig udvikle demokratiet i dybden; udtrykker bekymring over PRA's mangel på 

økonomiske midler, som hæmmer dets rolle som lovgiver og forsinker udarbejdelsen af 

den stærkt fornødne nye lovgivning og reformprocessen; støtter PRA i dets bestræbelser 

på at forbedre sin kapacitet, herunder ved at ansætte personale; går ind for, at PRA's 

behov vurderes; anmoder om, at Parlamentets tjenestegrene øger de 

kapacitetsopbyggende støtteaktiviteter, som PRA tilbydes; anbefaler, at Parlamentet 

organiserer et politisk møde på højeste politiske plan, f.eks. en "tunesisk uge", i sine 

lokaler med henblik på at fremme det parlamentariske samarbejde; 

8. glæder sig over nedsættelsen af et blandet parlamentarisk udvalg EU-Tunesien, som vil 

spille en afgørende rolle ved at give medlemmer af Europa-Parlamentet og tuneserne 

mulighed for at mødes regelmæssigt og udvikle en struktureret politisk dialog om 

demokrati, menneskerettigheder, retsstatsforhold og andre emner af fælles interesse; 

understreger, at det blandede parlamentariske udvalg EU-Tunesien som led i åbningen 

af handelsaftaler har en vigtig rolle at spille ved reelt at overvåge de igangværende 

forhandlinger; opfordrer til, at der iværksættes særlige initiativer til støtte for PRA 

sammen med andre af Europa-Parlamentets udvalg, f.eks. Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (med henblik på støtte i forbindelse med 

retlige og indre anliggender, migrationslovgivning og foranstaltninger vedrørende 

politimæssigt og retligt samarbejde i strafferetlige sager, herunder terrorisme); 

9. glæder sig over trepartsdialogen i Tunesien; opfordrer til, at den fortsættes og udvides 

til alle aspekter af de bilaterale forbindelser mellem EU og Tunesien, og opfordrer 

navnlig til, at civilsamfundet inddrages i gennemførelsen af evalueringen af den 

europæiske naboskabspolitik og forhandlingsprocessen om EU-Tunesien-prioriteterne; 

10. bemærker, at reformen af den offentlige forvaltning er en af de vigtigste krævende 

reformer, som Tunesien er nødt til at gennemføre; bifalder, at den tunesiske regering 

overvejer nye metoder til at hastebehandle vigtige prioriterede politikker; mener, at 



sammenkoblingen mellem europæiske og tunesiske forvaltninger udgør et positivt 

bidrag til reformen af den offentlige forvaltning; støtter brugen af IT-baserede løsninger 

til etablering og udvikling af en e-stat og en e-forvaltning; 

11. glæder sig over, at Tunesien overholder internationale standarder for foreningsfrihed, 

hvilket har givet landet en ledende rolle i den arabiske verden med hensyn til at styrke 

et uafhængigt civilsamfund; opfordrer til en styrkelse af den tekniske og 

kapacitetsopbyggende støtte til civilsamfundsorganisationer, politiske partier og 

fagforeninger, som har en afgørende rolle at spille i Tunesien og har vist sig at være af 

afgørende betydning for overgangen til demokrati og for udviklingen generelt, for 

regeringens ansvarlighed og for overvågningen af, at menneskerettighederne, herunder 

beskyttelsen af kvinder og børn, respekteres, for ligestillingen mellem kønnene og for 

beskyttelsen af alle ofre for forfølgelse og diskrimination; glæder sig over konkrete EU-

finansierede programmer på dette område, som f.eks. projektet til støtte for 

civilsamfundet (PASC) og den aftale, der er undertegnet mellem Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og den tunesiske kvartet med henblik på at styrke 

forbindelserne mellem det tunesiske og det europæiske civilsamfund; opfordrer til 

dialog og samarbejde mellem civilsamfundet og offentlige myndigheder om 

fastlæggelse af lokale udviklingsprioriteter, herunder lokale investeringer; opfordrer til, 

at folkeoplysning og demokratisk engagement fremmes; 

12. fremhæver betydningen af, at der udvikles en medborgerskabskultur, og opfordrer til, at 

der skabes et gunstigt miljø med de fornødne strukturer til at inddrage 

civilsamfundsorganisationer i beslutningsprocessen; 

13. anser det for nødvendigt, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne 

støtte til lokalvalget (som forventes afholdt i oktober 2016) samt en EU- og EP-

overvågningsmission og valgbistand, hvis den tunesiske regering anmoder om det, 

hvilket allerede var tilfældet ved parlaments- og præsidentvalget i 2014; opfordrer i 

denne forbindelse til øget støtte til kommunerne inden for rammerne af Den Regionale 

og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) samt ved at fremme udviklingen af 

venskabsprojekter i samarbejde med medlemsstaterne; 

14. opfordrer til, at kønsbalancerede politikker støttes, bl.a. gennem en reform af loven om 

personlig status med sigte på at afskaffe love, der diskriminerer kvinder, som f.eks. dem 

der vedrører arve- og ægteskabsrettigheder, samt til en øget deltagelse af kvinder i det 

offentlige liv og i den private sektor som fastsat i artikel 46 i den tunesiske forfatning; 

tilskynder endvidere til, at der udvikles mentorprogrammer for nye kvindelige ledere, 

som giver mulighed for at støtte deres adgang til beslutningstagende stillinger; 

henstiller, at Tunesiens generelle erklæring om konventionen om afskaffelse af alle 

former for diskrimination imod kvinder ophæves; 

15. opfordrer til, at unge inddrages i det politiske liv, navnlig hvad angår fremme af unges 

deltagelse i lokalvalg; bifalder i denne henseende EU-finansierede projekter vedrørende 

bevidstgørelse af unge/folkeoplysning; glæder sig over lovbestemmelserne om unges 

repræsentation ved lokale og regionale valg; betragter kommunalvalget i 2016 som en 

mulighed for at tilskynde unge mennesker til igen at deltage aktivt i den politiske 

overgangsproces; 

16. ser med tilfredshed på loven om retsopgør efter regimeskiftet; minder om, at det 

tunesiske folk har store forhåbninger til overgangsprocessen; beklager den stærke 

polarisering i Sandheds- og Værdighedskommissionen; bemærker, at national forsoning 



og vækst ikke bør være modstridende prioriteter; 

17. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at støtte Tunesien i 

reformen af retsvæsenet og retsstaten for så vidt angår værdierne i den tunesiske 

forfatning, bl.a. gennem teknisk og økonomisk støtte til den igangværende oprettelse af 

det øverste retsråd og forfatningsdomstolen; bifalder EU-programmet om reform af 

retsvæsenet (PARJI), som blev vedtaget i 2011, og PARJ2-programmet, som blev 

vedtaget i 2014 og kun blev finansieret med 15 mio. EUR; 

18. opfordrer regeringen til hurtigt at træffe foranstaltninger for at forhindre brugen af 

tortur; opfordrer Tunesien til at afskaffe dødsstraffen; udtrykker bekymring over de 

gentagne sager om tortur udøvet af tunesiske myndigheder mod mindreårige, der 

mistænkes for at ville tilslutte sig terrororganisationer; 

19. opfordrer Tunesien til hurtigst muligt at reformere sin lov om undtagelsestilstand fra 

1978, som i øjeblikket håndhæves uden om forfatningens grundlæggende bestemmelser; 

20. udtrykker bekymring over overbelægningen, fødevaremanglen og de sanitære forhold i 

Tunesiens fængsler og indvirkningerne heraf på de indsattes grundlæggende rettigheder; 

glæder sig over det tunesisk-europæiske projekt om reform af de tunesiske fængsler, der 

sigter mod at styrke ordningen med alternative straffe i stedet for fængselsstraf for 

mindre alvorlige forbrydelser; 

21. opfordrer til en reform af straffeloven, og navnlig til ophævelse af artikel 230, der 

straffer homoseksualitet med fængsel i tre år og er i modstrid med de 

forfatningsmæssige principper om ikkeforskelsbehandling og beskyttelse af privatlivets 

fred; ser med tilfredshed på den nye lov, der erstatter og ændrer lov 1992-52 om 

narkotika, som prioriterer forebyggelse i stedet for afskrækning og indfører alternative 

straffe, der fremmer rehabilitering og reintegration af stofmisbrugere, som et passende 

skridt i retning af at bringe den tunesiske lovgivning i overensstemmelse med 

internationale standarder; 

22. opfordrer til en stærkere decentraliseringsproces og til styrkelse af regionerne ved hjælp 

af flere lokale selvstyrende enheder; støtter partnerskaber med EU-medlemsstater, der 

tilskynder til decentraliserede tilgange (f.eks. uddannelse og kapacitetsopbygning på 

dette område) såvel som decentraliserede samarbejdsprojekter under ledelse af 

medlemsstaternes myndigheder, som bidrager til udviklingen af regional og lokal 

forvaltning i Tunesien, samt partnerskaber og udveksling af bedste praksis med byer og 

lokalsamfund i EU; opfordrer til øget EU-støtte til civilsamfundet i regionerne, som 

bygger på vellykkede eksisterende initiativer; 

23. er bekymret over, at der kun er gjort ringe fremskridt med at give strafferetsplejeloven 

og straffeloven et grundigt eftersyn med henblik på at værne om ytringsfriheden; er 

bekymret over, at adskillige borgere, herunder journalister og bloggere, er blevet 

retsforfulgt og fængslet for påstået ærekrænkelse, for at have fornærmet statslige 

embedsmænd i rapsange eller for at skade den offentlige moral, fordi de har ytret deres 

meninger; glæder sig over, at Tunesien har tilsluttet sig Freedom Online Coalition, og 

opfordrer landet til at deltage mere aktivt; 

24. gentager, at presse- og mediefrihed, ytringsfrihed online, også for bloggere, og offline 

samt forsamlingsfrihed er afgørende elementer og uundværlige søjler i demokratiet og i 

et åbent og pluralistisk samfund; opfordrer til, at standarder for bedste praksis i 



mediesektoren virkelig afspejler undersøgende og differentieret journalistik; anerkender 

de gunstige virkninger af ucensureret adgang til internettet og digitale og sociale 

medier; glæder sig over Tunesiens levende og åbne onlinemedielandskab, men 

opfordrer de tunesiske myndigheder til at investere yderligere i grundlæggende 

teknologisk infrastruktur og til at fremme digital konnektivitet og digitale færdigheder, 

navnlig i de fattigste dele af landet; glæder sig over vedtagelsen af den nye 

informationslov i marts 2016 med henblik på effektivt at beskytte retten til 

informationsfrihed i Tunesien, herunder whistlebloweres rettigheder; glæder sig over, at 

Den Høje Myndighed for Audiovisuel Kommunikation (HAICA) og dens efterfølger, 

Myndigheden for Audiovisuel Kommunikation (ACA), vil nyde godt af EU-støtte inden 

for rammerne af det igangværende 10 mio. EUR-program for støtte af mediereformer; 

25. opfordrer Europarådets Parlamentariske Forsamling til at give Tunesien status af 

"partner for demokrati" som et vigtigt skridt i retning af at konsolidere det 

parlamentariske demokrati og retsstaten i Tunesien; 

II – Økonomisk og social udvikling 

26. ser med tilfredshed på Kommissionens forslag om en makrofinansiel bistand på 

500 mio. EUR og Rådets og Parlamentets vedtagelse heraf; 

27. bemærker, at der er indledt forhandlinger om en ambitiøs frihandelsaftale (DCFTA) 

mellem EU og Tunesien; minder om, at EU er nødt til at føre disse forhandlinger 

parallelt med skræddersyet teknisk og økonomisk bistand; understreger, at denne aftale, 

skønt den tilstræber at forbedre markedsadgangen og investeringsklimaet, har mere end 

blot en handelsmæssig dimension og skal bidrage til at udbrede europæiske standarder 

til Tunesien inden for miljø, forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder, fremme 

landets stabilitet, konsolidere dets demokratiske system og sætte fornyet skub i dets 

økonomi; opfordrer Kommissionen til at anlægge en progressiv tilgang under 

forhandlingerne og sikre, at denne aftale bliver til fordel for begge parter, og samtidig 

tage behørigt hensyn til de betydelige økonomiske forskelle mellem dem; minder om 

sine henstillinger til Kommissionen og den tunesiske regering om at iværksætte en klar 

og detaljeret proces for indragelse af det tunesiske og europæiske civilsamfund hele 

vejen igennem DCFTA-forhandlingerne; kræver, at høringsprocessen bliver åben og 

gennemsigtig og i højere grad tager hensyn til de tunesiske civilsamfunds 

mangfoldighed, idet der tages udgangspunkt i bedste praksis fra lignende forhandlinger; 

28. bemærker vedtagelsen af hastende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien som 

et konkret skridt til støtte for den tunesiske økonomi og som et incitament til reformer; 

opfordrer til en forøgelse af EU's bistand til Tunesien gennem ENI og til koordinering 

af den internationale bistand til Tunesien, således at landet får mulighed for at drage 

fuld nytte af EU-støtten og fremme jobskabelsen, navnlig for nyuddannede unge; 

tilskynder til partnerskaber med andre interesserede globale og regionale donorlande og 

-organisationer, og især til foranstaltninger, som mindsker de regionale forskelle og 

fremmer uddannelse og investeringer i landbrug under hensyntagen til det lokale 

landbrugs særegenheder, IT, den sociale økonomi, produktionssektoren og SMV'er, 

hvilket vil styrke beskæftigelsen; bemærker, at turismesektoren er blevet hårdt ramt af 

terrorangrebene, og opfordrer – i betragtning af de foranstaltninger, de tunesiske 

myndigheder siden da har gennemført – de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, 

til hurtigst muligt at revurdere sikkerhedssituationen, således at den tunesiske 

turismesektor kan komme på fode igen; 



29. opfordrer EU til at inddrage civilsamfundet, lokale myndigheder og andre vigtige 

aktører i processen med at fastlægge finansieringsprioriteter i forbindelse med 

midtvejsevalueringen af ENI; 

30. fremhæver behovet for at gøre noget ved arbejdsløsheden, navnlig for unge 

universitetsuddannede, for at iværksætte gennemgribende reformer med henblik på at 

fremme vækst, kvalitetspræget uddannelse og beskæftigelse (f.eks. ved at lempe 

valutarestriktioner, fremme adgangen til mikrokreditter, reformere 

arbejdsmarkedslovgivningen, udvikle uddannelsesordninger, der er tilpasset 

arbejdsmarkedets behov, og forenkle administrative processer) samt for at diversificere 

den tunesiske økonomi; opfordrer alle parter til at opretholde en god samarbejdsånd for 

at fokusere på reformer med henblik på en inklusiv økonomisk udvikling for alle 

områder i landet, herunder de mindst udviklede og forarmede regioner inde i landet, 

som har behov for en langsigtet udviklingsplan; opfordrer de tunesiske myndigheder til 

at tage godt imod initiativer, hvor borgere udviser engagement med hensyn til at 

forbedre den politiske dialog eller teknologiske innovationer; understreger, at der er 

behov for international støtte til disse borgerinitiativer; 

31. glæder sig over den tunesiske strategiske udviklingsplan for 2016-2020 og opfordrer til, 

at den gennemføres hurtigt gennem vedtagelse af lovgivningsmæssige rammer, der 

sigter mod at lette absorptionen af støtte fra EU og fra alle internationale finansielle 

institutioner; glæder sig over vedtagelsen af den nye investeringslov, som bør skabe 

reguleringsmæssig stabilitet og fremme investeringer og skattereformer; opfordrer til en 

modernisering af den offentlige forvaltning, som bør fungere på en effektiv og 

gennemsigtig måde, hvilket i høj grad ville fremme gennemførelsen af projekter og en 

bedre anvendelse af midlerne; 

32. støtter den tunesiske regerings bestræbelser på at modernisere og liberalisere 

økonomien for at imødekomme nye hjemlige, regionale og globale krav og mener, at en 

stærk og mangfoldig tunesisk økonomi vil skabe jobs, muligheder og velstand og gøre 

det muligt for landet at opfylde dets mere overordnede politiske og sociale ambitioner; 

33. minder om landbrugssektorens strategiske betydning i Tunesien og bifalder i denne 

forbindelse de foranstaltninger, der er planlagt i det tunesiske budget for 2016, herunder 

eftergivelsen af gæld for landbrugere og iværksættelsen af en national høring om 

landbrugssektoren; finder det afgørende, at denne nationale høring inddrager 

civilsamfundet og det bredest mulige antal aktører, herunder små landbrugere fra den 

sydlige del af landet samt unge landbrugere; mener, at landbrugssektoren har behov for 

en gennemgribende reform og en række presserende praktiske foranstaltninger såsom 

kapacitetsudvikling på afsaltningsanlæg for at afhjælpe problemet med vandmangel og 

andre problemer, der opstår som følge af klimaforandringer; opfordrer de tunesiske 

myndigheder til at forbyde brugen af alle pesticider, der allerede er forbudt i EU; 

34. opfordrer EU til at optrappe sin indsats mod ørkenspredning i Tunesien; bemærker, at 

tuneserne oplever en alvorlig vandmangel; opfordrer Tunesien til at fremme 

bæredygtigt landbrug og bæredygtige spisevaner; anbefaler en jordreform for at 

tilskynde farmerne til at bevare skove og floder; minder om, at en bæredygtig udvikling 

af Tunesiens kystturisme kræver en kraftig reduktion af hoteltætheden med henblik på 

at rationalisere investeringerne og forvalte de kystnære områder; 

35. ser med tilfredshed på APIA's (Agence de promotion des investissements agricoles) 

iværksættelse af projektet om ungdomsmobilitet, fødevaresikkerhed og nedbringelse af 



fattigdommen i landdistrikterne med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed ved 

at tilbyde alternativer i landdistrikterne; opfordrer medlemsstaterne til at støtte EU's 

foranstaltninger ved i partnerskab med tunesiske myndigheder, 

civilsamfundsorganisationer og den private sektor at deltage i sektorrelaterede eller 

tematiske projekter, der kunne have en direkte og gavnlig indvirkning på det tunesiske 

samfund; 

36. bifalder programmer udviklet af sekretariatet for Middelhavsunionen, såsom Med4jobs, 

med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden for unge i Middelhavsområdet; 

opfordrer medlemsstaterne i Middelhavsunionen til at pålægge dens sekretariat at 

fokusere på Tunesiens økonomiske og sociale udvikling for at støtte konsolideringen af 

landets overgangsproces; 

37. opfordrer til en mere markant bekæmpelse af korruption, navnlig set i lyset af den 

voksende sorte økonomi, med henblik på at opnå en mere effektiv og gennemsigtig 

beslutningsproces og skabe et bedre investerings- og erhvervsklima; ser med tilfredshed 

på oprettelsen af Det Tunesiske Antikorruptionsagentur, men beklager dets begrænsede 

budget; opfordrer indtrængende de tunesiske myndigheder til at styrke dets kapacitet og 

effektivitet og stille al den fornødne økonomiske og logistiske støtte til rådighed for at 

sikre, at den offentlige forvaltning fungerer ordentligt, og at offentlige udbud foregår i 

overensstemmelse med reglerne; opfordrer de tunesiske myndigheder til at sikre, at de 

skridt, de tager mod korruption, er meget synlige; 

38. opfordrer til, at man fremskynder oprettelsen af Det Nationale Råd for Social Dialog, 

som blev besluttet i 2013; 

39. udtrykker bekymring over Tunesiens manglende inddrivelse af aktiver, som navnlig 

skyldes de langvarige og besværlige processer i forbindelse med konfiskering og 

tilbagelevering af aktiver; opfordrer til, at der ydes specifik teknisk kapacitetsstøtte til 

Tunesien med henblik på at foretage undersøgelser og indsamle de oplysninger og 

beviser, der er nødvendige for at forberede sager om inddrivelse af aktiver; 

40. opfordrer medlemsstaterne til at udvise støtte og politisk vilje til at fremskynde 

inddrivelsen af indefrosne tunesiske aktiver; glæder sig over Rådets afgørelse af 28. 

januar 2016 om at forlænge indefrysningen af aktiver for 48 personer med ét år; 

41. opfordrer til, at man fremmer hurtigere og sikrere pengeoverførsler og promoverer 

investeringspotentialet, navnlig inden for lokal og regional udvikling, blandt tunesere og 

nordafrikanere, der allerede er bosiddende i EU;  

42. udtrykker bekymring med hensyn til holdbarheden af den tunesiske gæld og opfordrer 

til en gennemgang af mulige måder, hvorpå den kan gøres mere holdbar, navnlig i lyset 

af landets økonomiske situation; opfordrer til, at den tunesiske gæld konverteres til 

investeringsprojekter, navnlig til opbygning af strategisk infrastruktur og mindskelse af 

regionale uligheder, og hilser initiativer i den retning velkommen; tilskynder 

Kommissionen og medlemsstaterne til at øge antallet af denne type projekter; opfordrer 

medlemsstaterne til at undersøge, hvordan man kan sikre en præferentiel omlægning af 

Tunesiens gæld og en diversificering af gældskomponenterne; 

43. ser med tilfredshed på EU-projekter inden for jobskabelse og erhvervsuddannelse, som 

f.eks. IRADA; henstiller, at der anvendes midler fra den europæiske naboskabspolitik 

(ENP) til at støtte SMV'er yderligere; påpeger, at SMV'er er afgørende for Tunesiens 



vækst og derfor bør nyde godt af EU-støtte; tilskynder til udvikling af 

iværksætterprogrammer, der specifikt er rettet mod kvinder og unge, med henblik på at 

udvikle kurser i virksomhedsledelse og adgang til økonomisk støtte for at forstærke 

SMV-sektoren; henstiller, at Tunesien træffer de behørige foranstaltninger, således at 

det hurtigst muligt kan drage fuld nytte af EU's Cosme-program (for virksomheders 

konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder); tilskynder til private udlån til 

SMV'er, bl.a. ved at forbedre kreditgarantisektorens kapacitet og ved at reformere den 

underkapitaliserede banksektor; glæder sig over det nylige venskabsprogram for den 

tunesiske centralbank, som har til formål at støtte moderniseringen af banksektoren; 

44. anbefaler, at EU's ekspertise med hensyn til regionale fonde og mindskelse af regionale 

uligheder benyttes til at tage hånd om den regionale udvikling i Tunesien og til at 

mindske uligheder; opfordrer til, at internationale partnere og finansieringsinstitutioner 

støttes med henblik på at forbedre og udbygge den nationale infrastruktur (f.eks. 

motorveje, jernbaner, havne, lufthavne og telekommunikationsnetværk), således at 

knudepunkter i landdistrikterne og inde i landet integreres bedre; 

45. tilskynder til, at det europæiske naboskabsinstrument (ENI) integreres med 

paneuropæiske initiativer såsom energiunionen; tilskynder samtidig til et øget 

nordafrikansk regionalt samarbejde på specifikke områder såsom skovrejsning og 

vandforvaltning samt en større socioøkonomisk integration med øget handel i hele 

Nordafrika; påpeger, at Middelhavsunionen støtter udviklingen af specifikke projekter i 

regionen og i den forbindelse bør involveres i projekter ledet af EU i Tunesien; 

46. opfordrer til, at EU-samarbejdet fokuserer mere på den grønne økonomi og bæredygtig 

udvikling, samt til, at anvendelsen af vedvarende energi øges og vand- og 

affaldsforvaltningen forbedres, navnlig i betragtning af Tunesiens store potentiale i 

sektoren for vedvarende energi; ser med tilfredshed på projekter som rensningen af søen 

Bizerte, som er godkendt af Middelhavsunionen, plantetagene i Ghar el Melh og 

anvendelsen af organisk affald til konsum i Beja; 

47. bifalder integreringen af elektricitetsmarkederne i Europa og Middelhavsområdet som et 

vigtigt element i energisamarbejdet med de sydlige nabolande; mener, at Elmed-

projektet vil muliggøre tovejshandel med elektricitet mellem det nordlige og sydlige 

Middelhavsområde, hvilket vil skabe fordele for alle parter i form af en sikker, stabil og 

prismæssigt overkommelig elforsyning; 

III – Sikkerhed og forsvar 

48. er dybt bekymret over de umiddelbare afsmittende virkninger på sikkerhedssituationen i 

Tunesien, som bl.a. skyldes den manglende stabilitet i Libyen; noterer sig opførelsen af 

en mur langs en del af grænsen til Libyen; udtrykker bekymring over det store antal 

tunesiske udenlandske krigere, der slutter sig til Da'esh og andre terroristgrupper; 

understreger, at bekæmpelsen af våbensmugling er en vigtig del af terrorbekæmpelsen; 

understreger, at det er nødvendigt at reformere landets efterretningstjenester under 

overholdelse af retsstatsprincippet og menneskerettighedskonventionerne; 

49. er bekymret over terrorangrebet i grænsebyen Ben Guerdane umiddelbart efter 

bombeangrebet i Sabratha, som viser, at grænsen mellem Tunesien og Libyen stadig er 

let gennemtrængelig; udtrykker bekymring over situationen i Libyen og opfordrer alle 

parter i Libyen til at gå i konstruktiv dialog med den nationale samlingsregering; 

understreger, at EU er parat til at yde sikkerhedsstøtte på den nationale 



samlingsregerings anmodning, og at det er nødvendigt at genoprette den 

sikkerhedsmæssige koordination mellem Tunesien og Libyen; foreslår, at der i 

partnerskab med de tunesiske myndigheder foretages en vurdering af muligheden for at 

oprette en EU-grænsebistandsmission i Tunesien; 

50. erkender, at fattigdom og social udstødelse er blandt de vigtigste årsager til 

radikalisering; opfordrer til en mere effektiv social inklusion af unge mennesker, som 

giver dem mulighed for at finde fast beskæftigelse og forhindrer dem i at blive mål for 

rekruttering som krigere for terrororganistioner; henstiller, at man benytter den 

ekspertise, der er indhøstet på initiativ af internationale organisationer såsom Hedayah, 

til at udvikle lokale og regionale strategier med henblik på at modvirke voldelig 

ekstremisme; opfordrer til bevidstgørelseskampagner om disse eksisterende netværk 

eller lignende initiativer i Tunesien; 

51. opfordrer den tunesiske regering til at fastlægge en strategi for håndtering af 

hjemvendte udenlandske krigere, f.eks. ved at sammenkoble straffe- og 

sikkerhedsforanstaltninger med afradikaliserings- og rehabiliteringsprogrammer for at 

give dem mulighed for at blive reintegreret i samfundet og derved mindske fremtidige 

risici; opfordrer til en mere sammenhængende strategi for at forhindre radikalisering i 

fængsler og tilbageholdelsescentre; opfordrer til, at der sættes fokus på bedre 

uddannelse og på at modvirke radikalisering af unge mennesker; 

52. erkender, at terrorisme er en fælles udfordring, som kræver et fælles modsvar, og at 

samarbejdet mellem EU og Tunesien inden for sikkerhed og terrorbekæmpelse er blevet 

optrappet på det seneste, navnlig med iværksættelsen af et ambitiøst program til støtte 

for reform af sikkerhedssektoren; 

53. støtter den FN-ledede proces for fred og politisk forsoning i Libyen som et afgørende 

middel til at stabilisere hele regionen og styrke Tunesiens sikkerhed og reformproces; 

54. ser med tilfredshed på den proces for koordinering af sikkerhedsbistanden, som 

Tunesien har igangsat, og hvori EU spiller en aktiv rolle; understreger, at EU bør støtte 

Tunesien i opbygningen af statslige strukturer til håndtering af sikkerhedsanliggender; 

glæder sig over de resultater, som G7+3 har nået inden for det sikkerhedsmæssige 

samarbejde; opfordrer til en hurtig gennemførelse af de programmer, der allerede 

findes, og til en styrkelse af sikkerhedsbistanden til Tunesien med fokus på 

grænsesikkerhed, beskyttelse af turismeinfrastruktur og bekæmpelse af den fælles 

terrortrussel; tilskynder imidlertid de tunesiske myndigheder til ikke at overreagere på 

sådanne trusler med henblik på at beskytte de demokratiske frihedsrettigheder og de 

grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at de kompetente tunesiske myndigheder gives 

fuld opbakning, til at der oprettes en post som national sikkerhedsrådgiver, og til, at 

medlemsstaterne udveksler bedste praksis på sikkerhedsområdet med Tunesien med 

fokus på uddannelse af sikkerhedspersonnel og respekt for menneskerettighederne; 

kræver en systematisk menneskerettighedsvurdering af EU's støtte til Tunesien på 

sikkerhedsområdet; 

55. giver udtryk for sin dybeste bekymring over lov 22/2015 om terrorbekæmpelse, som 

blev vedtaget af den tunesiske Forsamling af Folkets Repræsentanter i juli 2015 og 

indfører dødsstraf som mulig straf for en række "terror"-forbrydelser; udtrykker 

bekymring over en række bestemmelser i terrorbekæmpelsesloven; understreger, at 

denne lov i alvorlig grad kan krænke de borgerlige frihedsrettigheder og undergrave 

respekten for menneskerettighederne i Tunesien; opfordrer de tunesiske myndigheder til 



fortsat at overholde moratoriet for dødsstraf; minder om, at dødsstraffen allerede findes 

i den tunesiske lovgivning for forbrydelser som drab og voldtægt, selv om der ikke har 

været nogen henrettelser siden 1991; understreger, at selv om Tunesien er et af de lande, 

der er mest sårbare over for terrortruslen, er stater forpligtet til at respektere 

menneskerettighederne fuldt ud, når de bekæmper terrorisme; understreger, at ENP er 

stærkt forbundet med respekten for menneskerettighederne og folkeretten, og minder 

om EU's stærke modstand mod dødsstraf; 

56. glæder sig over, at der nu er indført bestemmelser i lov 22/2015 om terrorbekæmpelse 

om retlig beskyttelse af journalisters kilder og om kriminalisering af uautoriseret statslig 

overvågning; 

57. ser med tilfredshed på lanceringen i november 2015 af EU-programmet for støtte til 

reform af sikkerhedssektoren i Tunesien – med særligt fokus på omstrukturering af 

sikkerhedstjenesterne, grænsekontrollen og efterretningstjenesterne – og begge parters 

tilsagn i Associeringsrådet EU-Tunesien den 18. april 2016 om at gennemføre 

programmet hurtigt og effektivt; 

58. opfordrer til fremme af en målsætningslogik, snarere end kun at støtte via 

politikinstrumenter, inden for en klar strategisk vision, der fokuserer på forebyggelse, 

støtte til PRA's udarbejdelse af lovgivning samt oprettelse af en anklagemyndighed for 

terrorbekæmpelse; 

59. glæder sig over den forbedrede politiske dialog mellem EU og Tunesien om 

terrorbekæmpelse; fremhæver vigtigheden af at beskytte menneskerettighederne i 

forbindelse med terrorbekæmpelsesforanstaltninger; 

60. opfordrer til øget samarbejde med EU-agenturer såsom Europol, idet det bemærkes, at 

Tunesien ikke er med på listen over tredjelande, som Europol vil indgå aftaler med; 

opfordrer Rådet til at overveje at optage Tunesien på denne liste over tredjelande; 

anmoder om, at der gennemføres en konsekvensanalyse af dette samarbejde, som 

fremlægges på et fælles møde mellem Udenrigsudvalget (AFET) og Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), inden aftalen 

godkendes; glæder sig over, at Eurojust har oprettet et kontaktpunkt for Tunesien, og 

over anmodningen fra Eurojust om at intensivere sit samarbejde og udpege endnu et 

kontaktpunkt med særligt ansvar for terrorisme; anmoder den tunesiske regering om at 

sørge for en passende opfølgning på disse forslag snarest muligt; 

IV – Mobilitet, forskning, uddannelse og kultur  

61. glæder sig over mobilitetspartnerskabet mellem EU og Tunesien, der blev undertegnet i 

marts 2014, og opfordrer til en hurtig gennemførelse heraf; opfordrer til en ny 

visumpolitik over for Tunesien og til indgåelse af en tilbagetagelsesaftale; bemærker, at 

selv om mobilitetspartnerskaber beror på nationale beføjelser, indgår de i EU's forslag 

inden for rammerne af ENP; henstiller, at medlemsstaterne udviser solidaritet med 

Tunesien ved at lette udstedelsen af visa til iværksættere, lærere, studerende, forskere, 

kunstnere osv.; 

62. tilskynder EU til at undertegne mobilitetspartnerskaber med partnerlande i dets sydlige 

naboskabsområde for at lempe visumprocedurerne i forbindelse med 

tilbagetagelsesaftaler; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at 

udvikle mulighederne for cirkulær migration, hvilket vil åbne sikre og lovlige ruter for 



migranter; fordømmer menneskehandel, hvis ofre oftest er kvinder, og understreger 

betydningen af at styrke samarbejdet med partnerlandene for at bekæmpe den; 

bemærker, at udstedelsen af langtidsvisa til flere indrejser i stedet for korttidsvisa er den 

bedste måde at reducere irregulær migration, herunder gennem smugling og 

menneskehandel; henstiller, at Tunesien ændrer loven fra 2004 om kriminalisering af 

personer, der har forladt dets territorium uden tilladelse, i overensstemmelse med 

folkeretten; 

63. opfordrer de tunesiske myndigheder til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om 

at tackle organiserede former for ulovlig immigration; 

64. understreger, at missioner som EUNAVFOR MED er en positiv og effektiv måde at 

tackle menneskehandel på; opfordrer EU til fortsat at optrappe operationer af denne art 

og til at inddrage partnerlande som Tunesien; 

65. glæder sig over partnerskabet mellem EU og Tunesien inden for forskning og 

innovation og Tunesiens deltagelse i rammeprogrammet Horisont 2020; fremhæver, at 

en konsekvent politik for videnskabelig forskning og teknologisk udvikling ville være et 

incitament til F&U-investeringer, overførsel af forskning og innovation til den private 

sektor og oprettelse af nye virksomheder; understreger, at Tunesien bør gøres til en 

fuldgyldig deltager i Erasmus+-programmet med henblik på yderligere at udvikle 

udvekslingen af universitetsstuderende; er bekymret over de stigende vanskeligheder, 

som tunesiske studerende, der ønsker at studere i Europa, støder på; efterlyser en 

"politik om positiv forskelsbehandling", som skal gennemføres for især unge studerende 

fra mindre udviklede regioner, med incitamenter der kan gøre det muligt for dem at 

deltage i disse programmer; opfordrer Tunesien til at omlægge og prioritere 

partnerskaber med henblik på udvikling af kompetencer i fremmedsprog, 

ingeniørvidenskab, vedvarende energi, naturvidenskab og datalogi, som har de højeste 

beskæftigelsesrater; 

66. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til udvikling af partnerskaber mellem skoler, 

universiteter og forskningscentre og til at styrke fælles projekter for livslang læring, 

navnlig inden for sproglære, nye teknologier, fremme af kvinders uddannelse og 

iværksætteri; 

67. opfordrer til et styrket partnerskab inden for de kreative, kulturelle, sportslige, 

lokalsamfundsrelaterede og audiovisuelle sektorer gennem styrkelse af netværk og 

initiativer til øget interkulturel dialog, fremhævelse af den fælles historiske og 

arkæologiske arv fra romertiden, mobilitet for aktører samt fremme og rundsendelse af 

kulturelt og audiovisuelt indhold, bl.a. gennem festivaler og udstillinger; tilskynder 

Tunesien til at deltage i programmet Et Kreativt Europa; 

68. anbefaler, at EU-institutionerne, og navnlig EU-delegationen i Tunis, benytter arabisk, 

når de offentliggør udbudsbekendtgørelser og indkaldelser af interessetilkendegivelser 

samt når de kommunikerer med offentligheden; understreger vigtigheden af, at den 

tunesiske regering oplyser sine borgere om, hvad den foretager sig; 

69. mener, at det er nødvendigt at benytte arabisk for at sikre, at civilsamfundet inddrages i 

forbindelserne mellem EU og Tunesien, navnlig i forbindelse med forhandlingerne om 

frihandelsaftalen; 

o 



o     o 

70. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Tunesiske Republiks regering samt 

formanden for Forsamlingen af Folkets Repræsentanter (People's Representatives 

Assembly, PRA). 

 


