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Изменение 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да управляват ресурсите 
по такъв начин, който да засилва 
растежа, просперитета, 
безопасността и устойчивото 
опазване на околната среда в области с 
общи географски, исторически и 
културни характеристики;

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да разработват проекти 
за регионално сътрудничество, по-
специално в областта на
икономиката и околната среда, в 
области с общи географски, 
исторически и културни 
характеристики;

Or. fr

Изменение 2
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да управляват ресурсите 
по такъв начин, който да засилва

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да управляват ресурсите 
по такъв начин, който да смекчи 



AM\891906BG.doc 5/24 PE480.898v01-00

BG

растежа, просперитета, безопасността и 
устойчивото опазване на околната среда 
в области с общи географски, 
исторически и културни 
характеристики;

разрушителните ефекти от кризата 
и да насърчава създаването на 
работни места, растежа, просперитета, 
безопасността и устойчивото опазване 
на околната среда в области с общи 
географски, исторически и културни 
характеристики;

Or. es

Изменение 3
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да управляват ресурсите 
по такъв начин, който да засилва 
растежа, просперитета, безопасността и 
устойчивото опазване на околната среда 
в области с общи географски, 
исторически и културни 
характеристики;

1. приветства концепцията за 
макрорегионална стратегия, която, въз 
основа на опита, придобит в 
съществуващите макрорегиони 
(регионите на Балтийско море и на река 
Дунав), може да насърчи държавите 
членки, регионите, местните органи и 
трети страни да управляват ресурсите 
по такъв начин, който да засилва 
растежа, просперитета, безопасността и 
устойчивото опазване на околната среда 
в области с общи географски, 
исторически и културни 
характеристики; призовава също да се 
улесни по-доброто взаимодействие 
между различните макрорегионални 
стратегии;

Or. en

Изменение 4
Göran Färm

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава да се намери по-
дългосрочно решение за финансиране 
на макрорегионалните стратегии в 
рамките на бюджета на ЕС, за да се 
финансират действия, които не са 
част от политиката на сближаване, 
т.е. от сътрудничеството с трети 
страни; освен това опитът, 
придобит от стратегията за 
Балтийско море, показва значението 
на „стартовия капитал“ за 
планирането и подготовката на 
проекти в подкрепа на стратегията;

Or. en

Изменение 5
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че макрорегионите не 
представляват ново 
институционално равнище на 
Европейския съюз; счита, че 
макрорегионалните стратегии не 
следва да се отнасят до политиките 
в тяхната цялост, а следва да се 
съсредоточат най-напред върху 
общите за даден макрорегион 
предизвикателства, които могат да 
бъдат идентифицирани съвместно в 
рамките на подход на партньорство;

Or. lt

Изменение 6
Ivari Padar
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Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията и Съвета да 
вземат под внимание 
макрорегионалните стратегии на ЕС, 
когато вземат решение за 
бюджетните пакети, като например
Структурните фондове, Кохезионния 
фонд, научните изследвания и 
развитието, и по-специално 
регионалното сътрудничество; освен 
това отправя искане към Комисията 
и Съвета да направят оценка на това,
дали макрорегионалните стратегии 
се нуждаят от пряко финансиране, за 
да се гарантира успешното им 
изпълнение;

Or. en

Изменение 7
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че следва да се насърчи 
координирането на политиката 
между държавите-членки на ЕС и 
третите страни в рамките на 
макрорегионалните стратегии за 
преодоляване на общите 
предизвикателства (опазване на 
околната среда, миграция, и т.н.) с 
подкрепата на политиките на 
съседство;

Or. en
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Изменение 8
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. приветства макрорегионалната 
стратегия като инструмент за 
насърчаване на диалога и укрепване на 
отношенията и сътрудничеството в 
рамките на източното и южното 
измерения на политиката на 
съседство;

Or. en

Изменение 9
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. приветства събитията от 
Арабската пролет и ги счита за 
мощен двигател за развитието на 
нови активни политики на съседство, 
като свързва тези политики, най-
малкото частично, с една 
макрорегионална стратегия;

Or. en

Изменение 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. приканва Комисията и 
Европейската служба за външна 
дейност да предоставят специфична 
подкрепа за идеята за Йонийско-
Адриатически макрорегион, като 
надлежно вземат под внимание 
политиките за съседство, да 
насърчават по-тясно сътрудничество в 
специфична област, което включва 
държави членки на ЕС и съседни 
страни, за които Средиземно море е 
основен, но не и единствен елемент на 
тяхното общо наследство, както и да 
търсят взаимодействие със 
съответни институции, като 
Европейската инвестиционна банка и 
Съюза за Средиземноморието;

2. подчертава, предвид 
многобройните икономически, 
социални и екологични 
предизвикателства, пред които са 
изправени всички региони около 
Средиземно море, интереса, който 
може да представлява създаването на
макрорегион за цялото 
Средиземноморие, така че да се 
насърчи по-тясно сътрудничество в 
тази специфична област, което включва 
държави членки на ЕС и съседни 
страни, за които Средиземно море е 
основен, но не и единствен елемент на 
тяхното общо наследство, като 
същевременно се отчитат по 
подобаващ начин политиките на 
съседство; счита, че този 
макрорегион би следвало да позволи 
едновременно с това и 
сътрудничества в подрегионален 
мащаб по специфични проекти;

Or. fr

Изменение 11
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приканва Комисията и Европейската 
служба за външна дейност да 
предоставят специфична подкрепа за 
идеята за Йонийско-Адриатически 
макрорегион, като надлежно вземат под 
внимание политиките за съседство, да 
насърчават по-тясно сътрудничество в 
специфична област, което включва 
държави членки на ЕС и съседни 
страни, за които Средиземно море е 

2. приканва Комисията и Европейската 
служба за външна дейност да 
предоставят специфична подкрепа за 
идеята за Йонийско-Адриатически 
макрорегион, като надлежно вземат под 
внимание европейската политика за 
съседство, да насърчават по-тясно 
сътрудничество в специфична 
географска област, което включва
държави членки на ЕС, страните –
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основен, но не и единствен елемент на 
тяхното общо наследство, както и да 
търсят взаимодействие със съответни 
институции, като Европейската 
инвестиционна банка и Съюза за 
Средиземноморието;

кандидатки за ЕС, и съседни страни, за 
които Средиземно море е основен, но не 
и единствен елемент на тяхното общо 
наследство, както и да търсят 
взаимодействие със съответни 
институции и партньорства, като 
Европейската инвестиционна банка и 
Съюза за Средиземноморието;

Or. en

Изменение 12
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приканва Комисията и Европейската 
служба за външна дейност да 
предоставят специфична подкрепа за 
идеята за Йонийско-Адриатически 
макрорегион, като надлежно вземат под
внимание политиките за съседство, да 
насърчават по-тясно сътрудничество в 
специфична област, което включва 
държави членки на ЕС и съседни 
страни, за които Средиземно море е 
основен, но не и единствен елемент на 
тяхното общо наследство, както и да 
търсят взаимодействие със съответни 
институции, като Европейската 
инвестиционна банка и Съюза за 
Средиземноморието;

2. приканва Комисията и Европейската 
служба за външна дейност да 
предоставят специфична подкрепа за 
идеята за Йонийско-Адриатически 
макрорегион, като надлежно вземат под 
внимание политиките за съседство, да 
насърчават по-тясно сътрудничество в 
специфична област, което включва 
държави членки на ЕС и съседни 
страни, за които Средиземно море е 
основен, но не и единствен елемент на 
тяхното общо наследство, както и да 
търсят взаимодействие със съответни 
институции;

Or. es

Изменение 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri
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Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че макрорегион от
мащаба на Средиземноморието би 
могъл да осигури истинска добавена 
стойност на конкретните проекти, 
осъществявани от Съюза за 
Средиземноморието, с идеята за 
тяхното допълване, и по-конкретно 
под формата на финансово участие, в 
случай на необходимост;

Or. fr

Изменение 14
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че макрорегионалната 
Йонийско-Адриатическа стратегия 
представлява фактор от голямо 
значение за помиряването на 
териториите на Западните Балкани 
помежду им и така може да спомогне 
за интегрирането на тези страни в 
ЕС;

Or. lt

Изменение 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. счита за необходимо, с цел 
осъществяване на макрорегионална 
стратегия за Средиземноморието, да 
се използват опитът и 
постиженията на съществуващите 
регионални институции и да се 
търсят възможните взаимодействия 
с тях — по-специално, освен Съюза за
Средиземноморието, Европейската 
инвестиционна банка и Евро-
средиземноморската асамблея на 
местните и регионалните власти 
(ARLEM);

Or. fr

Изменение 16
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
нова Йонийско-Адриатическа 
макрорегионална стратегия с 
достатъчно предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съществуващото
финансиране ще се използва по 
ефективен начин, насърчавайки, където 
е необходимо, принципа на „повече за 
повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 
човека;

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
бюджетните ресурси, които вече са 
на разположение в този сектор, за 
разработване на нова Йонийско-
Адриатическа макрорегионална 
стратегия с достатъчно предпазни 
мерки, за да се гарантира, че 
финансирането ще се използва по 
ефективен начин, насърчавайки, където 
е необходимо, принципа на „повече за 
повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 
човека;

Or. de
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Изменение 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
нова Йонийско-Адриатическа
макрорегионална стратегия с 
достатъчно предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съществуващото 
финансиране ще се използва по
ефективен начин, насърчавайки, където 
е необходимо, принципа на „повече за 
повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 
човека;

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
макрорегионална стратегия за
Средиземноморието, като се направи 
така, че съществуващото финансиране 
да бъде използвано по възможно най-
ефективния начин, насърчавайки, 
където е необходимо, принципа на 
„повече за повече“ и винаги при 
стриктно спазване на принципите на 
правовата държава и на основата на 
зачитане правата на човека;

Or. fr

Изменение 18
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
нова Йонийско-Адриатическа 
макрорегионална стратегия с 
достатъчно предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съществуващото 
финансиране ще се използва по 
ефективен начин, насърчавайки, където 
е необходимо, принципа на „повече за 
повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
нова Йонийско-Адриатическа 
макрорегионална стратегия с 
достатъчно предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съществуващото 
финансиране ще се използва по 
ефективен начин и ще бъде насочено 
към най-засегнатите от 
икономическата криза социални 
класи, насърчавайки, където е 
необходимо, принципа на „повече за 
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човека; повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 
човека;

Or. es

Изменение 19
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че следва да бъдат предвидени 
подходящи ресурси за разработване на 
нова Йонийско-Адриатическа 
макрорегионална стратегия с 
достатъчно предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съществуващото 
финансиране ще се използва по 
ефективен начин, насърчавайки, където 
е необходимо, принципа на „повече за 
повече“ и винаги при стриктно спазване 
на принципите на правовата държава и 
на основата на зачитане правата на 
човека;

3. счита, че биха могли да бъдат
предвидени подходящи ресурси за 
разработване на нова Йонийско-
Адриатическа макрорегионална 
стратегия с достатъчно предпазни 
мерки, за да се гарантира, че 
съществуващото финансиране ще се 
използва по ефективен начин, 
насърчавайки, където е необходимо, 
принципа на „повече за повече“ и 
винаги при стриктно спазване на 
принципите на правовата държава и на 
основата на зачитане правата на човека, 
основните свободи и демокрацията;

Or. en

Изменение 20
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изисква всеки ресурс, предназначен 
за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион, да бъде предоставян 
съгласно критерии, отчитащи 
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демографския фактор и площта на 
всяка една от подединиците;

Or. it

Изменение 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
приобщаване, още във фазата на 
определяне на стратегията, на 
държавите и регионите извън ЕС, 
които отговарят на условията да 
бъдат включени в средиземноморския 
макрорегион, като за тази цел се 
използва финансовият инструмент за 
съседство и партньорство;

Or. fr

Изменение 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 

4. подчертава, че основните области на 
намеса за един средиземноморски
макрорегион биха могли да бъдат по-
конкретно насърчаването на 
устойчивия туризъм, което би могло да 
подпомогне малките и средните 
предприятия, развитието на устойчив 
морски транспорт, което би могло да 
облекчи проблемите, свързани с пътния 
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мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и 
укрепването на ефективната 
публична администрация с цел 
справяне с всички възможни проблеми 
на неефективно управление;

транспорт, въвеждането на мерки за 
защита на Средиземно море срещу 
замърсяване, морската сигурност и 
безопасност и опазването на 
морската околна среда чрез създаване 
на интегрирана мрежа от системи за 
докладване и надзор за морските 
дейности, развитието на
трансрегионални енергийни мрежи, 
научното и университетското 
сътрудничество;

Or. fr

Изменение 23
Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и укрепването 
на ефективната публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление;

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъдат
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, създаването на 
мрежи за култура, образование и 
обучение, като се насърчава 
заетостта и се подкрепят 
добросъседските отношения,
въвеждането на мерки за защита на 
Средиземно море срещу замърсяване и 
срещу прекомерен и нелегален риболов, 
както и укрепването на ефективната 
публична администрация с цел справяне 
с всички възможни проблеми на 
неефективно управление;

Or. en
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Изменение 24
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и 
укрепването на ефективната 
публична администрация с цел справяне 
с всички възможни проблеми на 
неефективно управление;

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъдат
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, развитието на 
стратегии за по-ефективна публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление, а така също и 
изготвянето на стратегии за борба с 
нелегалната имиграция в ЕС;

Or. de

Изменение 25
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъдат
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
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срещу замърсяване, както и
укрепването на ефективната публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление;

срещу замърсяване, укрепването на 
ефективната публична администрация, 
по-конкретно чрез обучението на 
управителите, с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление; счита, че 
макрорегионалната стратегия 
трябва да отчете проблемите, 
свързани със защитата и опазването 
на околната среда, енергетиката, 
изменението на климата, 
научноизследователската дейност и 
иновациите, опазването на 
културните ресурси, 
конкурентоспособността и 
създаването на работни места;

Or. lt

Изменение 26
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и укрепването 
на ефективната публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление;

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъдат
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и укрепването 
на доброто управление и на
ефективната публична администрация;

Or. en
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Изменение 27
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъде
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и укрепването 
на ефективната публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление;

4. подчертава, че основните области на 
намеса за Йонийско-Адриатическия 
макрорегион следва да бъдат
създаването на работни места чрез
насърчаването на устойчивия туризъм, 
което би могло да подпомогне малките 
и средните предприятия, развитието на 
устойчив морски транспорт, което би 
могло да облекчи проблемите, свързани 
с пътния транспорт, въвеждането на 
мерки за защита на Средиземно море 
срещу замърсяване, както и укрепването 
на ефективната публична 
администрация с цел справяне с всички 
възможни проблеми на неефективно 
управление;

Or. es

Изменение 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да допринесе за 
определянето на една нова стратегия 
за правилното управление на 
имиграционните потоци;

заличава се

Or. fr
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Изменение 29
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да допринесе за 
определянето на една нова стратегия за 
правилното управление на 
имиграционните потоци;

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да допринесе за 
определянето на една нова стратегия за 
правилното управление на 
имиграционните потоци чрез 
стратегия с третите страни за 
борба с бедността в полза на 
заетостта и лоялната търговия, 
като по този начин се подпомага 
стабилността в макрорегиона;

Or. es

Изменение 30
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да допринесе за
определянето на една нова стратегия
за правилното управление на 
имиграционните потоци;

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да окаже 
съществен принос, за да позволи една 
ефективна стратегия за 
регламентираното управление на 
имиграционните потоци;

Or. de

Изменение 31
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. счита, че е изключително важно 
новият макрорегион да допринесе за 
определянето на една нова стратегия за 
правилното управление на 
имиграционните потоци;

5. счита, че е важно новият макрорегион 
да допринесе за определянето на една 
нова стратегия за правилното 
управление на имиграционните потоци 
и взаимните ползи от повишената 
мобилност;

Or. en

Изменение 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Съюза да отчете 
разработването на макрорегионална 
стратегия на ЕС, специфична за 
Средиземноморието, обхващаща 
страните или регионите, които 
споделят една или повече характерни 
черти или общи предизвикателства в 
областта на отбраната и 
сигурността, като морската 
сигурност, морската безопасност и 
опазването на морската околна среда, 
чрез създаване на интегрирана мрежа 
на системи за докладване и надзор за 
морските дейности.

заличава се

Or. fr

Изменение 33
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава Съюза да отчете 
разработването на макрорегионална 
стратегия на ЕС, специфична за 
Средиземноморието, обхващаща 
страните или регионите, които споделят 
една или повече характерни черти или 
общи предизвикателства в областта на 
отбраната и сигурността, като морската 
сигурност, морската безопасност и 
опазването на морската околна среда, 
чрез създаване на интегрирана мрежа на 
системи за докладване и надзор за 
морските дейности.

6. призовава Съюза да отчете 
разработването на макрорегионална 
стратегия на ЕС, специфична за 
Средиземноморието, обхващаща 
страните или регионите, които споделят 
една или повече характерни черти или 
общи предизвикателства в областта на 
отбраната и сигурността, като морската 
сигурност, морската безопасност и 
опазването на морската околна среда, 
чрез създаване на интегрирана мрежа на 
системи за докладване и надзор за 
морските дейности; призовава Съюза да 
направи оценка на възможностите и 
взаимните ползи от разработването 
на европейска макрорегионална 
стратегия за Южното 
Средиземноморие.

Or. en

Изменение 34
Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Съюза да отчете 
разработването на макрорегионална 
стратегия на ЕС, специфична за 
Средиземноморието, обхващаща 
страните или регионите, които споделят 
една или повече характерни черти или 
общи предизвикателства в областта на
отбраната и сигурността, като
морската сигурност, морската 
безопасност и опазването на морската 
околна среда, чрез създаване на 
интегрирана мрежа на системи за 
докладване и надзор за морските 

6. призовава Съюза да отчете 
разработването на макрорегионална 
стратегия на ЕС, специфична за 
Средиземноморието, обхващаща 
страните или регионите, които споделят 
една или повече характерни черти или 
общи предизвикателства в областта на 
морската сигурност, морската 
безопасност и опазването на морската 
околна среда, чрез създаване на 
интегрирана мрежа на системи за 
докладване и надзор за морските 
дейности.
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дейности.

Or. es

Изменение 35
Göran Färm

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че създаването на бъдещи 
макрорегионални стратегии трябва 
да произтича от един процес „отдолу 
нагоре“, основан на действителната 
мотивация на заинтересованите 
страни на място, като се избягва 
случайният подход и се 
предотвратява всяка 
непоследователност;

Or. en

Изменение 36
Mario Mauro

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. изисква подобна стратегия да 
включи като един от основните си 
приоритети развитието на 
търговията юг–юг, създаването на 
регионални пазари, както и 
намаляването на митническите 
тарифи и на препятствията пред 
търговията между страните в 
региона;

Or. en
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Изменение 37
Mario Mauro

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че иновациите, 
енергетиката, образованието и 
туризмът са ключови области за 
растежа, в които взаимодействията 
и регионалното сътрудничество биха 
могли и следва да бъдат укрепвани с 
цел устойчив растеж в 
Средиземноморския регион.

Or. en


