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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
των πόρων από τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τις 
τρίτες χώρες με τρόπο που προωθεί την 
ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια 
και τη βιώσιμη προστασία του 
περιβάλλοντος σε περιοχές με κοινά 
γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
στοιχεία·

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
έργων εδαφικής συνεργασίας από τα 
κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές 
αρχές και τις τρίτες χώρες ιδίως στους 
τομείς της οικονομίας και του 
περιβάλλοντος σε περιοχές με κοινά 
γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
στοιχεία·

Or. fr

Τροπολογία 2
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
των πόρων από τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τις 
τρίτες χώρες με τρόπο που προωθεί την 

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
των πόρων από τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τις 
τρίτες χώρες με τρόπο που μετριάζει τις 
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ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια και 
τη βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος 
σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά 
και πολιτισμικά στοιχεία·

ολέθριες συνέπειες της κρίσης και 
προωθεί τη δημιουργία απασχόλησης, την 
ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια και 
τη βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος 
σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά 
και πολιτισμικά στοιχεία·

Or. es

Τροπολογία 3
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
των πόρων από τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τις 
τρίτες χώρες με τρόπο που προωθεί την 
ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια και 
τη βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος 
σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά 
και πολιτισμικά στοιχεία·

1. χαιρετίζει την έννοια μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, η οποία, 
με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις 
υπάρχουσες μακροπεριφέρειες (της 
Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη), 
είναι δυνατό να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
των πόρων από τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τις 
τρίτες χώρες με τρόπο που προωθεί την 
ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια και 
τη βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος 
σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά 
και πολιτισμικά στοιχεία· ζητεί, επίσης, 
μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των 
διαφορετικών μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών·

Or. en

Τροπολογία 4
Göran Färm

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί μια πιο μακροπρόθεσμη 
χρηματοδοτική λύση για τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές, στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
ενέργειες οι οποίες δεν καλύπτονται από 
την πολιτική συνοχής, δηλαδή η 
συνεργασία με τρίτες χώρες· η εμπειρία 
από τη στρατηγική για τη Βαλτική 
Θάλασσα καταδεικνύει περαιτέρω την 
ανάγκη «κεφαλαίων εκκίνησης» για τον 
σχεδιασμό και την προετοιμασία έργων 
στήριξης της στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οι μακροπεριφέρειες 
δεν αποτελούν ένα νέο θεσμικό κλιμάκιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές δεν θα 
έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν όλους τους 
τομείς πολιτικής, αλλά να 
επικεντρώνονται καταρχάς στις κοινές 
προκλήσεις μιας μακροπεριφέρειας, οι 
οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από 
κοινού στο πλαίσιο μιας εταιρικής 
σχέσης·

Or. lt

Τροπολογία 6
Ivari Padar
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να λάβουν υπόψη μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές της ΕΕ κατά τη λήψη 
αποφάσεων επί δημοσιονομικών 
χαρτοφυλακίων όπως τα ταμεία συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, η έρευνα και 
ανάπτυξη και, ιδίως, η περιφερειακή 
συνεργασία· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αξιολογήσουν εάν οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές χρήζουν άμεσης 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 7
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. σημειώνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η συντονισμένη πολιτική μεταξύ κρατών 
μελών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ στο 
πλαίσιο των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών προς όφελος κοινών 
συμφερόντων (περιβάλλον, μετανάστευση 
κλπ.) με τη στήριξη των πολιτικών 
γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Ivari Padar
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. χαιρετίζει τη μακροπεριφερειακή 
στρατηγική ως εργαλείο για την 
ενθάρρυνση του διαλόγου, τη σύσφιγξη 
των σχέσεων και την εντατικοποίηση της 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
γειτονίας της ΕΕ, τόσο προς την Ανατολή 
όσο και προς τον Νότο·

Or. en

Τροπολογία 9
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. χαιρετίζει τα γεγονότα της Αραβικής 
Άνοιξης και τα θεωρεί ισχυρή 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων και 
ενεργών πολιτικών γειτονίας συνδέοντας 
αυτές, τουλάχιστον εν μέρει, με μια 
μακροπεριφερειακή στρατηγική·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης να προσφέρει ειδική υποστήριξη 

2. υπογραμμίζει, βάσει των πολυάριθμων 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
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στην ιδέα μιας μακροπεριφέρειας με 
άξονα την Αδριατική και το Ιόνιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές 
γειτονίας· να ενισχύσει τη στενότερη 
συνεργασία εντός μιας συγκεκριμένης 
περιοχής που περιλαμβάνει κράτη μέλη της 
ΕΕ και γειτονικές χώρες που έχουν τη 
Μεσόγειο ως κυρίαρχο, αλλά όχι και 
μοναδικό, στοιχείο της κοινής 
κληρονομιάς τους· επίσης, να επιδιώξει 
συνέργειες με σχετικά όργανα, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η 
Ένωση για τη Μεσόγειο·

αντιμετωπίζει το σύνολο των 
μεσογειακών περιφερειών, το ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει η δημιουργία μιας 
μακροπεριφέρειας για όλη τη Μεσόγειο, 
προκειμένου να ενισχύει τη στενότερη 
συνεργασία εντός της συγκεκριμένης 
περιοχής που περιλαμβάνει κράτη μέλη της 
ΕΕ και γειτονικές χώρες που έχουν τη 
Μεσόγειο ως κυρίαρχο, αλλά όχι και 
μοναδικό, στοιχείο της κοινής 
κληρονομιάς τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτικές 
γειτονίας· εκτιμά ότι η εν λόγω 
μακροπεριφέρεια πρέπει ταυτόχρονα να 
διευκολύνει τις συνεργασίες σε 
υποπεριφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων έργων·

Or. fr

Τροπολογία 11
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
προσφέρει ειδική υποστήριξη στην ιδέα 
μιας μακροπεριφέρειας με άξονα την 
Αδριατική και το Ιόνιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτικές γειτονίας· να 
ενισχύσει τη στενότερη συνεργασία εντός 
μιας συγκεκριμένης περιοχής που 
περιλαμβάνει κράτη μέλη της ΕΕ και 
γειτονικές χώρες που έχουν τη Μεσόγειο 
ως κυρίαρχο, αλλά όχι και μοναδικό, 
στοιχείο της κοινής κληρονομιάς τους·
επίσης, να επιδιώξει συνέργειες με σχετικά 
όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και η Ένωση για τη 
Μεσόγειο·

2. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
προσφέρει ειδική υποστήριξη στην ιδέα 
μιας μακροπεριφέρειας με άξονα την 
Αδριατική και το Ιόνιο, λαμβάνοντας 
υπόψη την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας· να ενισχύσει τη στενότερη 
συνεργασία εντός μιας συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει 
κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες 
προς ένταξη στην ΕΕ και γειτονικές 
χώρες, που έχουν τη Μεσόγειο ως 
κυρίαρχο, αλλά όχι και μοναδικό, στοιχείο 
της κοινής κληρονομιάς τους· επίσης, να 
επιδιώξει συνέργειες με σχετικά όργανα 
και εταιρικές σχέσεις, όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και η Ένωση για τη 
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Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 12
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
προσφέρει ειδική υποστήριξη στην ιδέα 
μιας μακροπεριφέρειας με άξονα την 
Αδριατική και το Ιόνιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτικές γειτονίας· να 
ενισχύσει τη στενότερη συνεργασία εντός 
μιας συγκεκριμένης περιοχής που 
περιλαμβάνει κράτη μέλη της ΕΕ και 
γειτονικές χώρες που έχουν τη Μεσόγειο 
ως κυρίαρχο, αλλά όχι και μοναδικό, 
στοιχείο της κοινής κληρονομιάς τους· 
επίσης, να επιδιώξει συνέργειες με σχετικά 
όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και η Ένωση για τη 
Μεσόγειο·

2. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
προσφέρει ειδική υποστήριξη στην ιδέα 
μιας μακροπεριφέρειας με άξονα την 
Αδριατική και το Ιόνιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτικές γειτονίας· να 
ενισχύσει τη στενότερη συνεργασία εντός 
μιας συγκεκριμένης περιοχής που 
περιλαμβάνει κράτη μέλη της ΕΕ και 
γειτονικές χώρες που έχουν τη Μεσόγειο 
ως κυρίαρχο, αλλά όχι και μοναδικό, 
στοιχείο της κοινής κληρονομιάς τους·
επίσης, να επιδιώξει συνέργειες με σχετικά 
όργανα·

Or. es

Τροπολογία 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι μια 
μακροπεριφέρεια σε μεσογειακό επίπεδο 
θα μπορούσε να προσδώσει πραγματική 
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προστιθέμενη αξία σε συγκεκριμένα έργα 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο, σύμφωνα 
με μια λογική συμπληρωματικότητας και 
ιδίως υπό τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών, όπου απαιτείται· 

Or. fr

Τροπολογία 14
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η 
μακροπεριφερειακή στρατηγική για την 
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα συμφιλίωσης 
μεταξύ των περιοχών των Δυτικών 
Βαλκανίων και μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ένταξη των εν λόγω 
χωρών στην ΕΕ·

Or. lt

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί απαραίτητο, με σκοπό την 
εφαρμογή μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για τη Μεσόγειο, να 
αξιοποιηθούν η πείρα και τα επιτεύγματα 
των υφιστάμενων περιφερειακών 
οργάνων και να επιδιωχθούν πιθανές 
συνέργειες με αυτά· ειδικότερα, επιπλέον 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με την 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 
ARLEM·

Or. fr

Τροπολογία 16
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
την περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, 
με επαρκείς διασφαλίσεις για 
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας
χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν πόροι 
από τον ήδη υφιστάμενο προϋπολογισμό 
για αυτόν τον τομέα, για την ανάπτυξη 
μιας νέας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για την περιοχή του Ιονίου 
και της Αδριατικής, με επαρκείς 
διασφαλίσεις για αποτελεσματική χρήση 
της χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. de

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για
την περιοχή του Ιουνίου και της 
Αδριατικής, με επαρκείς διασφαλίσεις για
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας 
χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
Μεσόγειο, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την πλέον αποτελεσματική χρήση της 
υπάρχουσας χρηματοδότησης, 
προωθώντας, όπου απαιτείται, την αρχή 
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απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με  αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

των «αναλογικών κερδών», πάντοτε με  
αυστηρή τήρηση του κράτους δικαίου και 
με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 18
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
την περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, 
με επαρκείς διασφαλίσεις για 
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας 
χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
την περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, 
με επαρκείς διασφαλίσεις για 
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας 
χρηματοδότησης και την αξιοποίησή της 
προς όφελος των κοινωνικών τάξεων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
οικονομική κρίση, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 19
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 

3. θεωρεί ότι μπορούν να διατεθούν οι 
κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη μιας 
νέας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
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την περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, 
με επαρκείς διασφαλίσεις για 
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας 
χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

την περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, 
με επαρκείς διασφαλίσεις για 
αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας 
χρηματοδότησης, προωθώντας, όπου 
απαιτείται, την αρχή των «αναλογικών 
κερδών», πάντοτε με αυστηρή τήρηση του 
κράτους δικαίου και με βάση τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών ελευθεριών και της 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 20
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί κάθε πόρος που θα διατεθεί στη 
μακροπεριφέρεια Ιονίου-Αδριατικής να 
κατανεμηθεί σύμφωνα με κριτήρια που 
σέβονται τις δημογραφικές και τοπικές 
διαστάσεις κάθε επιμέρους οντότητας·

Or. it

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
σύνδεσης – εκκινώντας από τη φάση 
χάραξης της στρατηγικής – των κρατών 
μελών και των περιοχών εκτός ΕΕ που 
πρόκειται να ενταχθούν σε μια 
μεσογειακή μακροπεριφέρεια, 
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χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό το 
χρηματοδοτικό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης·

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης σε μια μεσογειακή 
μακροπεριφέρεια, θα μπορούσαν να είναι
κυρίως η προώθηση του βιώσιμου 
τουρισμού, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η 
ασφάλεια στη θάλασσα, η ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας και η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της 
δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
δικτύου συστημάτων αναφοράς και 
επιτήρησης των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων· η ανάπτυξη 
διαπεριφερειακών δικτύων ενεργειακών 
παροχών· η επιστημονική και 
πανεπιστημιακή συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 23
Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανά 
ζητήματα αναποτελεσματικής 
διακυβέρνησης·

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
δημιουργία δικτύων πολιτισμού, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την 
προώθηση της απασχόλησης και την 
ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας· η
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης, της 
υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας· 
η ενίσχυση μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 24
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· επιπλέον, η 
ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων 
μεταφορών, η οποία θα μπορούσε να 
μετριάσει τα προβλήματα που σχετίζονται 
με τις οδικές μεταφορές· η λήψη μέτρων 
για την προστασία της Μεσογείου κατά της 
ρύπανσης· η ανάπτυξη στρατηγικών για 
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διοίκησης, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης·

μια αποτελεσματικότερη δημόσια 
διοίκηση, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης,
καθώς και η χάραξη στρατηγικών για την 
καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανά 
ζητήματα αναποτελεσματικής 
διακυβέρνησης·

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
και συγκεκριμένα η κατάρτιση των 
διαχειριστών, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης·
εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή πολιτική 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
προβλήματα που αφορούν την προστασία 
και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την 
ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, την 
έρευνα και την καινοτομία, τη διατήρηση 
των πολιτιστικών πόρων, την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης·

Or. lt
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Τροπολογία 26
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης·

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 27
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 

4. τονίζει ότι οι βασικότεροι τομείς 
παρέμβασης στη μακροπεριφέρεια Ιονίου-
Αδριατικής, θα πρέπει να είναι η
δημιουργία απασχόλησης μέσω της 
προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, ο 
οποίος μπορεί να ενισχύσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· η ανάπτυξη 
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία 
θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα 
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λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανά 
ζητήματα αναποτελεσματικής 
διακυβέρνησης·

που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές· η 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
Μεσογείου κατά της ρύπανσης· η ενίσχυση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανά 
ζητήματα αναποτελεσματικής 
διακυβέρνησης·

Or. es

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα ζωτικής 
σημασίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 29
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να 
θεωρείται ζήτημα ζωτικής σημασίας·

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να 
θεωρείται ζήτημα ζωτικής σημασίας, 
προσεγγίζοντάς την μέσω μιας 
στρατηγικής με τρίτες χώρες για την 
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καταπολέμηση της φτώχειας, υπέρ της 
απασχόλησης και των δίκαιων εμπορικών 
συναλλαγών, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτόν στη σταθερότητα της 
μακροπεριφέρειας·

Or. es

Τροπολογία 30
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να 
θεωρείται ζήτημα ζωτικής σημασίας·

5. θεωρεί ότι η σημαντική συμβολή της 
νέας μακροπεριφέρειας στην 
αποτελεσματική στρατηγική για την ορθή 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα 
πρέπει να θεωρείται ζήτημα ζωτικής 
σημασίας·

Or. de

Τροπολογία 31
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να 
θεωρείται ζήτημα ζωτικής σημασίας·

5. θεωρεί ότι η συμβολή της νέας 
μακροπεριφέρειας στον καθορισμό μιας 
νέας στρατηγικής για την ορθή διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών και των 
αμοιβαίων οφελών της αυξημένης 
κινητικότητας θα πρέπει να θεωρείται 
σημαντική·

Or. en
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Τροπολογία 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής ειδικά 
για τη Μεσόγειο, η οποία θα καλύπτει 
χώρες ή περιφέρειες που μοιράζονται ένα 
ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή 
προκλήσεις στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, όπως η ασφάλεια στη 
θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος· επίσης, μέσω της 
δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
δικτύου συστημάτων αναφοράς και 
επιτήρησης των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 33
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής ειδικά 
για τη Μεσόγειο, η οποία θα καλύπτει 
χώρες ή περιφέρειες που μοιράζονται ένα ή 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή 
προκλήσεις στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, όπως η ασφάλεια στη 
θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος· επίσης, μέσω της 

6. καλεί την Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής ειδικά 
για τη Μεσόγειο, η οποία θα καλύπτει 
χώρες ή περιφέρειες που μοιράζονται ένα ή 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή 
προκλήσεις στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, όπως η ασφάλεια στη 
θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος· επίσης, μέσω της 
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δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων· καλεί την 
Ένωση να αξιολογήσει τις δυνατότητες 
και τα αμοιβαία οφέλη που θα προκύψουν 
από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ 
για τη Νότια Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 34
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής ειδικά 
για τη Μεσόγειο, η οποία θα καλύπτει 
χώρες ή περιφέρειες που μοιράζονται ένα ή 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή 
προκλήσεις στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, όπως η ασφάλεια στη 
θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος· επίσης, μέσω της 
δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

6. καλεί την Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής ειδικά 
για τη Μεσόγειο, η οποία θα καλύπτει 
χώρες ή περιφέρειες που μοιράζονται ένα ή 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή 
προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας 
στη θάλασσα, της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας και της προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος· επίσης, μέσω 
της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
δικτύου συστημάτων αναφοράς και 
επιτήρησης των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων·

Or. es

Τροπολογία 35
Göran Färm

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η δημιουργία μελλοντικών 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας 
διαδικασίας «εκ των κάτω προς τα άνω», 
η οποία θα βασίζεται στα ειλικρινή 
κίνητρα των επί τόπου ενδιαφερομένων 
μερών, αποφεύγοντας την τυχαία 
προσέγγιση και την έλλειψη συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 36
Mario Mauro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί μια τέτοια στρατηγική να 
συμπεριλάβει στις βασικές 
προτεραιότητές της την ανάπτυξη των
εμπορικών συναλλαγών Νότου-Νότου, τη 
δημιουργία περιφερειακών αγορών και τη 
μείωση των εμπορικών δασμών και 
φραγμών μεταξύ των χωρών της 
περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 37
Mario Mauro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία, η 
ενέργεια, η εκπαίδευση και ο τουρισμός 
αποτελούν βασικούς τομείς ανάπτυξης 
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στους οποίους μπορούν και πρέπει να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και η 
περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να 
δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη στην 
περιοχή της Μεσογείου·

Or. en


