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

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby řídily zdroje 
takovým způsobem, který bude v 
oblastech, jež mají společné zeměpisné, 
historické a kulturní rysy, podporovat 
hospodářský růst, prosperitu, bezpečnost a 
udržitelnou ochranu životního prostředí;

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby v oblastech, jež mají 
společné zeměpisné, historické a kulturní 
rysy, rozvíjely projekty územní 
spolupráce, především co se týče 
hospodářství a životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby řídily zdroje 
takovým způsobem, který bude v 
oblastech, jež mají společné zeměpisné, 
historické a kulturní rysy, podporovat
hospodářský růst, prosperitu, bezpečnost a 
udržitelnou ochranu životního prostředí;

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby v oblastech, jež 
mají společné zeměpisné, historické a 
kulturní rysy, řídily zdroje takovým 
způsobem, který zmírní ničivé dopady 
krize, povzbudí vytváření pracovních míst 
a podpoří hospodářský růst, prosperitu, 
bezpečnost a udržitelnou ochranu životního 
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prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby řídily zdroje 
takovým způsobem, který bude v 
oblastech, jež mají společné zeměpisné, 
historické a kulturní rysy, podporovat 
hospodářský růst, prosperitu, bezpečnost a 
udržitelnou ochranu životního prostředí;

1. vítá koncepci makroregionální strategie, 
která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech (Baltského 
moře a Podunají) může členské státy, 
regiony, místní orgány a třetí země 
povzbudit k tomu, aby řídily zdroje 
takovým způsobem, který bude v 
oblastech, jež mají společné zeměpisné, 
historické a kulturní rysy, podporovat 
hospodářský růst, prosperitu, bezpečnost a 
udržitelnou ochranu životního prostředí; 
dále vyzývá, aby mezi jednotlivými 
makroregionálními strategiemi bylo 
dosaženo větší součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Göran Färm

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá o dlouhodobější řešení 
financování makroregionálních strategií 
v rámci rozpočtu EU, aby bylo možné 
zajistit finanční prostředky na opatření, 
na něž se nevztahuje politika soudržnosti, 
tj. na spolupráci se třetími zeměmi; ze 
zkušeností se strategií pro region 
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Baltského moře dále vyplývá, že pro 
plánování a přípravu projektů na podporu 
strategie je nutný „počáteční kapitál“;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. podtrhuje, že makroregiony 
nepředstavují další institucionální úroveň 
Evropské unie; domnívá se, že
makroregionální strategie by se neměly 
týkat všech politik, ale měly by se nejprve 
zaměřit na potíže, s nimiž se potýká jeden 
makroregion a které lze odhalit společně
v rámci partnerského přístupu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a Radu, aby při 
rozhodování o rozpočtových obálkách 
zohlednily makroregionální strategie EU, 
jako je Fond soudržnosti, strukturální 
fondy, výzkum a vývoj a především 
regionální spolupráce; dále vyzývá Komisi 
a Radu, aby posoudily, zda je 
k úspěšnému provedení 
makroregionálních strategií nutné přímé 
financování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že je nutné v rámci 
makroregionálních strategií a s pomocí 
politiky sousedství podporovat koordinaci 
politik členských států EU a politik zemí 
mimo EU v oblastech společného zájmu 
(životní prostředí, migrace atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá makroregionální strategii jako 
nástroj, který podporuje dialog, posiluje 
vztahy a rozšiřuje spolupráci v rámci 
politiky sousedství EU, a to co se týče 
východního i jižního rozměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vítá události arabského jara a 
domnívá se, že jsou silnou motivací k 
rozvoji nových a aktivních politik 
sousedství, které se díky tomu alespoň 
částečně propojí s makroregionální 
strategií;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby poskytly zvláštní 
podporu projektu jadransko-jónského 
makroregionu a řádně přitom zohlednily 
politiky sousedství; vyzývá je, aby 
podporovaly užší spolupráci v rámci 
specifické oblasti, jež zahrnuje členské 
státy EU a sousední země, jejichž hlavním, 
nikoli však jediným, prvkem společného 
dědictví je Středozemní moře; vyzývá je 
také, aby usilovaly o součinnost s 
příslušnými subjekty, např. s Evropskou 
investiční bankou a Unií pro Středomoří;

2. zdůrazňuje, že s ohledem na řadu 
ekonomických, sociálních a ekologických 
problémů, s nimiž se potýkají všechny 
regiony Středomoří, je vytvoření 
makroregionu v zájmu celé této oblasti, 
neboť podpoří užší spolupráci v rámci této 
specifické oblasti, jež zahrnuje členské 
státy EU a sousední země, jejichž hlavním, 
nikoli však jediným, prvkem společného
dědictví je Středozemní moře, přičemž je 
třeba brát náležitý ohled na politiky 
sousedství; domnívá se, že tento 
makroregion by měl současně umožňovat 
spolupráci na konkrétních projektech na 
subregionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby poskytly zvláštní 
podporu projektu jadransko-jónského 
makroregionu a řádně přitom zohlednily 
politiky sousedství; vyzývá je, aby 
podporovaly užší spolupráci v rámci 
specifické oblasti, jež zahrnuje členské 
státy EU a sousední země, jejichž hlavním, 
nikoli však jediným, prvkem společného 
dědictví je Středozemní moře; vyzývá je 
také, aby usilovaly o součinnost s 
příslušnými subjekty, např. s Evropskou 
investiční bankou a Unií pro Středomoří;

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby poskytly zvláštní 
podporu projektu jadransko-jónského 
makroregionu a řádně přitom zohlednily 
Evropskou politiku sousedství; vyzývá je, 
aby podporovaly užší spolupráci v rámci 
specifické zeměpisné oblasti, jež zahrnuje 
členské státy EU, kandidátské a sousední 
země, jejichž hlavním, nikoli však 
jediným, prvkem společného dědictví je 
Středozemní moře; vyzývá je také, aby 
usilovaly o součinnost s příslušnými 
subjekty a partnerstvími, např. s 
Evropskou investiční bankou a Unií pro 
Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby poskytly zvláštní 
podporu projektu jadransko-jónského 
makroregionu a řádně přitom zohlednily 
politiky sousedství; vyzývá je, aby 
podporovaly užší spolupráci v rámci 
specifické oblasti, jež zahrnuje členské 
státy EU a sousední země, jejichž hlavním, 
nikoli však jediným, prvkem společného 
dědictví je Středozemní moře; vyzývá je 
také, aby usilovaly o součinnost s 
příslušnými subjekty, např. s Evropskou 
investiční bankou a Unií pro Středomoří;

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby poskytly zvláštní 
podporu projektu jadransko-jónského 
makroregionu a řádně přitom zohlednily 
politiky sousedství; vyzývá je, aby 
podporovaly užší spolupráci v rámci 
specifické oblasti, jež zahrnuje členské 
státy EU a sousední země, jejichž hlavním, 
nikoli však jediným, prvkem společného 
dědictví je Středozemní moře; vyzývá je 
také, aby usilovaly o součinnost s 
příslušnými subjekty;

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že makroregion na úrovni 
Středomoří by mohl konkrétním 
projektům Unie pro Středomoří přinést 
skutečnou přidanou hodnotu vyplývající 
ze vzájemného doplňování a především 
v případě potřeby v podobě finančních 
příspěvků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že jadransko-jónská 
makroregionální strategie je důležitým 
činitelem v usmíření území západního 
Balkánu, čímž může přispět k integraci
těchto zemí do EU;

Or. lt

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

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že, má-li být provedena 
makroregionální strategie pro Středomoří, 
je nutné vycházet ze zkušeností a výsledků 
stávajících regionálních institucí a hledat 
možnosti součinností; především, mimo 
Unii pro Středomoří, s Evropskou 
investiční bankou a Evropsko-
středomořským shromážděním zástupců 
regionů a měst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány, v případě 
potřeby se podpoří zásada „více za více“ a 
vždy bude zcela dodržena zásada právního 
státu a lidská práva;

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie ze stávajících rozpočtů 
vyhrazených na toto odvětví poskytnuty 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že finanční prostředky budou 
účinně využívány, v případě potřeby se 
podpoří zásada „více za více“ a vždy bude 
zcela dodržena zásada právního státu a 
lidská práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány, v případě 
potřeby se podpoří zásada „více za více“ a 
vždy bude zcela dodržena zásada právního 
státu a lidská práva;

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
makroregionální strategie pro Středomoří 
poskytnuty odpovídající prostředky a že by 
současně mělo být zajištěno, aby stávající 
finanční prostředky byly využívány co 
nejúčinněji; v případě potřeby se podpoří 
zásada „více za více“ a vždy bude zcela 
dodržena zásada právního státu a lidská 
práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány, v případě 
potřeby se podpoří zásada „více za více“ a 
vždy bude zcela dodržena zásada právního 
státu a lidská práva;

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány a zaměřeny 
na sociální třídy, na něž hospodářská 
krize dopadla nejvíce, v případě potřeby se 
podpoří zásada „více za více“ a vždy bude 
zcela dodržena zásada právního státu a 
lidská práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány, v případě 
potřeby se podpoří zásada „více za více“ a 
vždy bude zcela dodržena zásada právního 
státu a lidská práva;

3. domnívá se, že by mohly být na rozvoj 
nové jadransko-jónské makroregionální 
strategie poskytnuty odpovídající 
prostředky a dostatečné záruky, jimiž se 
zajistí, že budou stávající finanční 
prostředky účinně využívány, v případě 
potřeby se podpoří zásada „více za více“ a 
vždy bude zcela dodržena zásada právního 
státu a lidská práva, základní svobody a 
demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby veškeré prostředky určené 
pro jadransko-jónský makroregion byly 
přidělovány podle kritérií, které budou 
odpovídat demografii a rozloze každé dílčí 
části;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nutné již od fáze 
vymezování strategie zapojit státy a 
regiony, které nejsou členy EU, avšak 
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mají být začleněny do Středomořského 
makroregionu, a k tomu účelu použít 
finanční nástroj sousedství a partnerství;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou,
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy 
související s neúčinným řízením;

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti středomořského makroregionu 
by především mohla být podpora 
udržitelného cestovního ruchu, jenž by 
mohl přinést prospěch malým a středním 
podnikům; rozvoj udržitelné námořní 
dopravy, který by mohl zmírnit problémy 
související se silniční dopravou; zavedení 
opatření k ochraně Středozemního moře 
před znečištěním; námořní bezpečnost a 
ochrana mořského prostředí, a to 
vytvořením integrované sítě systémů 
podávání hlášení a kontrolních systémů 
v oblasti námořních činností; rozvoj 
transregionálních energetických sítí; 
vědecká a univerzitní spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
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makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou,
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy související 
s neúčinným řízením;

makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům; rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou;
vytváření sítí v oblasti kultury, vzdělávání 
a odborné přípravy, které podpoří 
zaměstnanost a dobré sousedské vztahy; 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním, 
nelegálním rybolovem a nadměrným 
rybolovem; a posílení efektivní veřejné 
správy, jež bude řešit veškeré případné 
problémy související s neúčinným řízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy související 
s neúčinným řízením;

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním;
rozvoj strategií pro zvýšení účinnosti 
veřejné správy, jež bude řešit veškeré 
případné problémy související s neúčinným 
řízením; a rozvoj strategie boje proti
ilegálnímu přistěhovalectví v EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy související 
s neúčinným řízením;

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním; 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy související 
s neúčinným řízením, především 
vzděláváním vedoucích pracovníků;
domnívá se, že makroregionální strategie 
bude muset zohlednit i problémy v oblasti 
ochrany a zachování životního prostředí, 
energetiky, změny klimatu, výzkumu a 
inovací, ochrany kulturních zdrojů a 
konkurenceschopnosti a vytváření 
pracovních míst;

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
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námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude
řešit veškeré případné problémy 
související s neúčinným řízením;

námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení řádné správy věcí veřejných a 
efektivní veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. . zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
podpora udržitelného cestovního ruchu, 
jenž by mohl přinést prospěch malým a 
středním podnikům, rozvoj udržitelné 
námořní dopravy, který by mohl zmírnit 
problémy související se silniční dopravou, 
zavedení opatření k ochraně 
Středozemního moře před znečištěním a 
posílení efektivní veřejné správy, jež bude 
řešit veškeré případné problémy související 
s neúčinným řízením;

4. zdůrazňuje, že hlavními oblastmi 
působnosti jadransko-jónské 
makroregionální strategie by měla být 
tvorba pracovních míst skrze podporu 
udržitelného cestovního ruchu, jenž by 
mohl přinést prospěch malým a středním 
podnikům, rozvoj udržitelné námořní 
dopravy, který by mohl zmírnit problémy 
související se silniční dopravou, zavedení 
opatření k ochraně Středozemního moře 
před znečištěním a posílení efektivní 
veřejné správy, jež bude řešit veškeré 
případné problémy související s neúčinným 
řízením;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení 
imigračních toků;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení imigračních 
toků;

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení imigračních 
toků pomocí společné strategie se třetími 
zeměmi namířené proti chudobě 
a zaměřené na podporu zaměstnanosti 
a spravedlivého obchodu, a tím podpořit 
stabilitu v makroregionu;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení 
imigračních toků;

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl významným 
způsobem přispět k vytvoření účinné 
strategie pro regulační řízení imigračních 
toků;
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Or. de

Pozměňovací návrh 31
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za zásadní skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení imigračních 
toků;

5. považuje za důležitou skutečnost, že by 
nový makroregion měl přispět k vymezení 
nové strategie vhodného řízení imigračních 
toků a vzájemného přínosu větší mobility;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Unii, aby zvážila, zda vypracovat 
příslušnou makroregionální strategii EU 
pro oblast Středomoří, jež by se vztahovala 
na země a regiony, které mají jeden či více 
společných prvků nebo společné problémy 
v oblasti obrany a bezpečnosti, např. 
námořní bezpečnost a ochrana mořského 
prostředí, a to tím, že vytvoří integrovanou 
síť systémů podávání hlášení a 
kontrolních systémů v oblasti námořních 
činností.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Marietje Schaake
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Unii, aby zvážila, zda 
vypracovat příslušnou makroregionální 
strategii EU pro oblast Středomoří, jež by 
se vztahovala na země a regiony, které 
mají jeden či více společných prvků nebo 
společné problémy v oblasti obrany a 
bezpečnosti, např. námořní bezpečnost a 
ochrana mořského prostředí, a to tím, že 
vytvoří integrovanou síť systémů podávání 
hlášení a kontrolních systémů v oblasti 
námořních činností.

6. vyzývá Unii, aby zvážila, zda 
vypracovat příslušnou makroregionální 
strategii EU pro oblast Středomoří, jež by 
se vztahovala na země a regiony, které 
mají jeden či více společných prvků nebo 
společné problémy v oblasti obrany a 
bezpečnosti, např. námořní bezpečnost a 
ochrana mořského prostředí, a to tím, že 
vytvoří integrovanou síť systémů podávání 
hlášení a kontrolních systémů v oblasti 
námořních činností; vyzývá Unii, aby 
posoudila možnosti a vzájemný přínos 
vytvoření ucelené makroregionální 
strategie EU pro jižní Středomoří.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Unii, aby zvážila, zda 
vypracovat příslušnou makroregionální 
strategii EU pro oblast Středomoří, jež by 
se vztahovala na země a regiony, které 
mají jeden či více společných prvků nebo 
společné problémy v oblasti obrany a 
bezpečnosti, např. námořní bezpečnost a 
ochrana mořského prostředí, a to tím, že 
vytvoří integrovanou síť systémů podávání 
hlášení a kontrolních systémů v oblasti 
námořních činností.

6. vyzývá Unii, aby zvážila, zda 
vypracovat příslušnou makroregionální 
strategii EU pro oblast Středomoří, jež by 
se vztahovala na země a regiony, které 
mají jeden či více společných prvků nebo 
společné problémy v oblasti námořní 
bezpečnosti a ochrany mořského prostředí, 
a to tím, že vytvoří integrovanou síť 
systémů podávání hlášení a kontrolních 
systémů v oblasti námořních činností.

Or. es
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Pozměňovací návrh 35
Göran Färm

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že vytvoření 
makroregionálních strategií v budoucnu 
musí být výsledkem procesu směřujícího 
zdola nahoru, který bude vycházet ze 
skutečné motivace místních zúčastněných 
stran, aby se zabránilo nahodilému 
přístupu a předešlo nesourodosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mario Mauro

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby tato strategie k hlavním 
prioritám zařadila rozvoj obchodu mezi 
jižními zeměmi, vytváření regionálních 
trhů a snížení obchodních tarifů a 
překážek mezi zeměmi regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mario Mauro

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že inovace, energie, 
vzdělávání a cestovní ruch patří 
k oblastem, které mají klíčový význam pro 
růst a v nichž by mohla a měla být 
posílena součinnost a regionální
spolupráce s cílem zajistit v oblasti 
Středozemního moře udržitelný růst;

Or. en
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