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

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike haldama 
ressursse viisil, mis tugevdab 
majanduskasvu, heaolu, julgeolekut ja 
keskkonna jätkusuutlikku kaitset aladel, 
millel on ühised geograafilised, ajaloolised 
ja kultuurilised tunnusjooned;

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike arendama 
territoriaalse koostöö projekte, eriti 
majandus- ja keskkonnavaldkonnas 
aladel, millel on ühised geograafilised, 
ajaloolised ja kultuurilised tunnusjooned;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike haldama 
ressursse viisil, mis tugevdab 
majanduskasvu, heaolu, julgeolekut ja 
keskkonna jätkusuutlikku kaitset aladel, 
millel on ühised geograafilised, ajaloolised 
ja kultuurilised tunnusjooned;

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike haldama 
ressursse nii, et see leevendab laastavaid
tagajärgi ja edendab tööhõivevõimaluste 
loomist, tugevdab majanduskasvu, heaolu, 
julgeolekut ja keskkonna jätkusuutlikku 
kaitset aladel, millel on ühised 
geograafilised, ajaloolised ja kultuurilised 
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tunnusjooned;

Or. es

Muudatusettepanek 3
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike haldama 
ressursse viisil, mis tugevdab 
majanduskasvu, heaolu, julgeolekut ja 
keskkonna jätkusuutlikku kaitset aladel, 
millel on ühised geograafilised, ajaloolised 
ja kultuurilised tunnusjooned;

1. tervitab makropiirkondliku strateegia 
kontseptsiooni, mis võib olemasolevate 
makropiirkondade (Läänemere ja Doonau 
piirkonnad) kogemuse põhjal innustada 
liikmesriike, piirkondi, kohalikke 
ametiasutusi ja kolmandaid riike haldama 
ressursse viisil, mis tugevdab 
majanduskasvu, heaolu, julgeolekut ja 
keskkonna jätkusuutlikku kaitset aladel, 
millel on ühised geograafilised, ajaloolised 
ja kultuurilised tunnusjooned; nõuab 
ühtlasi eri makropiirkondlike strateegiate 
tugevamat koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Göran Färm

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub pikemaajalisema lahenduse 
leidmist makropiirkondlike strateegiate 
rahastamiseks ELi eelarvest, et 
finantseerida selliseid meetmeid, mida 
ühtekuuluvuspoliitika ei hõlma, s.t 
koostööd kolmandate riikidega; märgib 
lisaks, et Läänemere strateegia kogemuste 
põhjal on strateegiat toetavate projektide 
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kavandamiseks ja ettevalmistamiseks vaja 
suuremat n-ö algkapitali;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et makropiirkond ei ole 
Euroopa Liidu institutsionaalne aste; 
arvab, et makropiirkondade strateegiad ei 
peaks hõlmama kõiki poliitikavaldkondi, 
vaid keskenduma nendele probleemidele,
mis on kogu makropiirkonnale ühised ja 
mida saab määratleda 
partnerluspõhimõtte järgi;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub, et komisjon ja nõukogu 
arvestaksid ELi makropiirkondlike 
strateegiatega selliste eelarvevahendite üle 
otsustamisel, mis on ette nähtud 
ühtekuuluvus- ja struktuurifondi, teadus-
ja arendustegevuse ning iseäranis 
piirkondliku koostöö rahastamiseks; 
palub komisjonil ja nõukogul lisaks 
hinnata, kas makropiirkondlikud 
strateegiad vajavad otsest rahastamist, et 
tagada edukas rakendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. märgib, et makropiirkondlike 
strateegiate raames tuleks ergutada ELi 
liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate 
riikide vahelise poliitika koordineerimist 
seoses ühiste probleemide (keskkond, 
ränne jne) lahendamisega ning toetada 
naabruspoliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. pooldab makropiirkondlikku 
strateegiat kui vahendit, mis aitab ELi 
naabruspoliitika raames ergutada 
dialoogi ning edendada suhteid ja 
koostööd nii ida- kui ka lõunanaabritega;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. kiidab heaks araabia kevade 
sündmused ning peab neid tugevaks 
ajendiks välja töötada uued ja aktiivsed 
naabruspoliitikaalased meetmed, mis 
oleksid vähemalt osaliselt ühendatud 
makropiirkondliku strateegiaga;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles konkreetsete 
meetmetega toetama Joonia-Aadria
makropiirkonna ideed, võttes seejuures 
asjakohaselt arvesse naabruspoliitikat,
edendama tihedamat koostööd konkreetse 
piirkonna raames, mis hõlmaks ELi 
liikmesriike ja naaberriike, kelle 
ühispärandi osaks on muu hulgas 
Vahemeri, ning taotlema koostoimet 
asjaomaste institutsioonidega, näiteks 
Euroopa Investeerimispangaga ja 
Vahemere Liiduga;

2. arvestades arvukaid majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme, mis 
tuleb lahendada piirkondadel kogu 
Vahemere ümbruses, rõhutab, kui oluline 
oleks makropiirkonna loomine kogu 
Vahemere piirkonnale, selleks et 
soodustada tihedamat koostööd selle
konkreetse piirkonna raames, mis hõlmaks 
ELi liikmesriike ja naaberriike, kelle 
ühispärandi osaks on muu hulgas 
Vahemeri, võttes seejuures asjakohaselt 
arvesse naabruspoliitikat; usub, et see 
makropiirkond peaks samaaegselt 
võimaldama koostööd eriprojektides 
allpiirkondade tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles konkreetsete 
meetmetega toetama Joonia-Aadria 
makropiirkonna ideed, võttes seejuures 
asjakohaselt arvesse naabruspoliitikat, 
edendama tihedamat koostööd konkreetse 
piirkonna raames, mis hõlmaks ELi 
liikmesriike ja naaberriike, kelle 
ühispärandi osaks on muu hulgas 
Vahemeri, ning taotlema koostoimet 
asjaomaste institutsioonidega, näiteks 
Euroopa Investeerimispangaga ja 
Vahemere Liiduga;

2. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles konkreetsete 
meetmetega toetama Joonia-Aadria 
makropiirkonna ideed, võttes seejuures 
asjakohaselt arvesse Euroopa
naabruspoliitikat, edendama tihedamat 
koostööd konkreetse geograafilise
piirkonna raames, mis hõlmaks ELi 
liikmesriike, ELi kandidaatriike ja 
naaberriike, kelle ühispärandi osaks on 
muu hulgas Vahemeri, ning taotlema 
koostoimet asjaomaste institutsioonide ja 
partnerlustega, näiteks Euroopa 
Investeerimispangaga ja Vahemere 
Liiduga;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles konkreetsete 
meetmetega toetama Joonia-Aadria 
makropiirkonna ideed, võttes seejuures 
asjakohaselt arvesse naabruspoliitikat, 
edendama tihedamat koostööd konkreetse 
piirkonna raames, mis hõlmaks ELi 
liikmesriike ja naaberriike, kelle 
ühispärandi osaks on muu hulgas 
Vahemeri, ning taotlema koostoimet 
asjaomaste institutsioonidega, näiteks 
Euroopa Investeerimispangaga ja 
Vahemere Liiduga;

2. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles konkreetsete 
meetmetega toetama Joonia-Aadria 
makropiirkonna ideed, võttes seejuures 
asjakohaselt arvesse naabruspoliitikat, 
edendama tihedamat koostööd konkreetse 
piirkonna raames, mis hõlmaks ELi 
liikmesriike ja naaberriike, kelle 
ühispärandi osaks on muu hulgas 
Vahemeri, ning taotlema koostoimet 
asjaomaste institutsioonidega;

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et Vahemere piirkonna 
ulatusega makropiirkond võiks anda 
konkreetsetele liidu projektidele 
Vahemere piirkonna jaoks tõelise 
lisandväärtuse täiendavuse põhimõttel ja 
vajaduse korral eelkõige rahaliste 
osaluste kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonna strateegia on oluline 
Lääne-Balkani territooriumi 
leppimistegur ja võib sel moel aidata 
nendel riikidel püüelda ELi liikmesuse 
poole;

Or. lt

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. peab Vahemere makropiirkonna 
strateegia elluviimiseks vajalikuks 
tugineda olemasolevate piirkondlike 
institutsioonide kogemusele ja 
saavutustele ning püüda saavutada 
nendega võimalikku koostoimet, eriti 
lisaks Vahemere Liidule Euroopa 
Investeerimispanga ja ARLEMiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva rahastamise 
kasutamine tõhusal viisil, edendades 
vajaduse korral põhimõtet „anda rohkem, 
et saavutada rohkem”, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtet ja lähtudes 
inimõiguste austamisest;

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks juba
olemasolevatest selle valdkonna 
eelarvetest eraldada asjakohased vahendid 
ja anda piisav garantii, et tagada 
olemasoleva rahastamise kasutamine 
tõhusal viisil, edendades vajaduse korral 
põhimõtet „anda rohkem, et saavutada 
rohkem”, järgides alati rangelt õigusriigi 
põhimõtet ja lähtudes inimõiguste
austamisest;

Or. de

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

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva 
rahastamise kasutamine tõhusal viisil, 
edendades vajaduse korral põhimõtet „anda 
rohkem, et saavutada rohkem”, järgides 
alati rangelt õigusriigi põhimõtet ja 
lähtudes inimõiguste austamisest;

3. on seisukohal, et Vahemere piirkonna 
jaoks makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid, tagades, et
olemasolevaid rahastamisvahendeid 
kasutataks võimalikult tõhusamalt, 
edendades vajaduse korral põhimõtet „anda 
rohkem, et saavutada rohkem”, järgides 
alati rangelt õigusriigi põhimõtet ja 
lähtudes inimõiguste austamisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva rahastamise 
kasutamine tõhusal viisil, edendades 
vajaduse korral põhimõtet „anda rohkem, 
et saavutada rohkem”, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtet ja lähtudes 
inimõiguste austamisest;

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva rahastamise 
kasutamine tõhusal viisil ja 
majanduskriisist kõige rängemalt 
kahjustatud ühiskonnaklasside 
hüvanguks, edendades vajaduse korral 
põhimõtet „anda rohkem, et saavutada 
rohkem”, järgides alati rangelt õigusriigi 
põhimõtet ja lähtudes inimõiguste 
austamisest;

Or. es

Muudatusettepanek 19
Marietje Schaake
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks tuleks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva rahastamise 
kasutamine tõhusal viisil, edendades 
vajaduse korral põhimõtet „anda rohkem, 
et saavutada rohkem”, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtet ja lähtudes 
inimõiguste austamisest;

3. on seisukohal, et uue Joonia-Aadria 
makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks võiks eraldada 
asjakohased vahendid ja anda piisav 
garantii, et tagada olemasoleva rahastamise 
kasutamine tõhusal viisil, edendades 
vajaduse korral põhimõtet „anda rohkem, 
et saavutada rohkem”, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtet ja lähtudes 
inimõiguste, põhivabaduste ja 
demokraatia austamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et kõik Joonia-Aadria 
makropiirkonnale mõeldud vahendid 
eraldataks iga allüksuse demograafilist ja 
territoriaalset mõõdet arvestavate 
kriteeriumide põhjal;

Or. it

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust kaasata Vahemere 
makropiirkonda arvatavad ELi-välised 
riigid ja piirkonnad strateegiasse selle 
kindlaksmääramise etapist alates, 
kasutades selleks naabrus- ja 
partnerluspoliitika rahastamisvahendit;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt 
sekkuda järgmistes valdkondades:
edendada säästvat turismi, mis võib aidata 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, arendada säästvat 
meretransporti, mis võib leevendada 
maanteetranspordiga seotud probleeme, 
kehtestada meetmed Vahemere kaitsmiseks 
reostuse eest ning tugevdada tõhusat 
avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

4. rõhutab, et peamised 
sekkumisvaldkonnad Vahemere 
makropiirkonnas võiksid olla eelkõige 
järgmised: edendada säästvat turismi, mis 
võib aidata väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, arendada säästvat 
meretransporti, mis võib leevendada 
maanteetranspordiga seotud probleeme, 
kehtestada meetmed Vahemere kaitsmiseks 
reostuse eest; merejulgeolek ja -ohutus 
ning merekeskkonna kaitse tänu 
merenduse jaoks integreeritud 
signalisatsiooni- ja järelevalvesüsteemide 
loomisele; piirkondadevaheliste 
energiavõrkude arendamine; teadus- ja 
ülikoolidevaheline koostöö;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Nikolaos Salavrakos
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, luua selliseid kultuuri-, 
haridus- ja koolitusalaseid võrgustikke, 
mis edendavad tööhõivet ja tõhustavad 
häid naabrussuhteid, kehtestada meetmed 
Vahemere kaitsmiseks reostuse, ülepüügi 
ja röövpüügi eest ning tugevdada tõhusat 
avalikku haldust, et lahendada mittetõhusa 
juhtimise võimalikke probleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, edasi
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning välja 
töötada tõhusamad avaliku halduse 
strateegiad, et lahendada mittetõhusa 
juhtimise võimalikke probleeme, ja 
strateegiad, mis aitaksid võidelda 
ebaseadusliku sisserände vastu ELi;
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Muudatusettepanek 25
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, pöörates erilist 
tähelepanu juhikoolitusele, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme; arvab, et makropiirkonna 
strateegias tuleb arvesse võtta ka 
keskkonnakaitse, energeetika, 
kliimamuutuste, teaduslike uurimuste ja 
innovatsiooni, kultuuriressursside kaitse, 
konkurentsivõime tõstmise ja töökohtade 
loomise probleeme;

Or. lt

Muudatusettepanek 26
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
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ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
häid juhtimistavasid ja tõhusat avalikku 
haldust;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: edendada 
säästvat turismi, mis võib aidata väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, 
arendada säästvat meretransporti, mis võib 
leevendada maanteetranspordiga seotud 
probleeme, kehtestada meetmed Vahemere 
kaitsmiseks reostuse eest ning tugevdada 
tõhusat avalikku haldust, et lahendada 
mittetõhusa juhtimise võimalikke 
probleeme;

4. rõhutab, et Joonia-Aadria 
makropiirkonnas tuleks peamiselt sekkuda 
järgmistes valdkondades: 
tööhõivevõimaluste loomine säästva 
turismi edendamisega, mis võib aidata 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, arendada säästvat 
meretransporti, mis võib leevendada 
maanteetranspordiga seotud probleeme, 
kehtestada meetmed Vahemere kaitsmiseks 
reostuse eest ning tugevdada tõhusat 
avalikku haldust, et lahendada mittetõhusa 
juhtimise võimalikke probleeme;

Or. es

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

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid uue 
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid uue 
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse;

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid uue 
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse, käsitledes seda 
kolmandate riikidega ühise vaesuse vastu 
võitlemise, tööhõive ja õiglase 
kaubanduse strateegia seisukohast, 
aidates sellega makropiirkonda 
stabiliseerida;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid uue
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse;

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid tõhusa
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse;
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Muudatusettepanek 31
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab äärmiselt oluliseks, et uued 
makropiirkonnad panustaksid uue 
rändevoogude nõuetekohase juhtimise 
strateegia väljatöötamisse;

5. peab tähtsaks, et uued makropiirkonnad 
panustaksid uue rändevoogude 
nõuetekohase juhtimise strateegia 
väljatöötamisse ja liikuvuse suurenemisest 
vastastikuse kasu saamisesse;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liitu üles kaaluma ELi 
spetsiaalse Vahemere makropiirkondliku
strateegia väljatöötamist, mis hõlmab riike 
või piirkondi, millel on kaitse- ja 
julgeoleku valdkonnas üks või mitu 
ühisjoont või ühist väljakutset, näiteks 
meresõidu turvalisus, meresõiduohutus ja 
merekeskkonna kaitse, luues selleks 
merendustegevusest aruandmise ja 
merendustegevuse järelevalve süsteemide 
integreeritud võrgustiku.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 33
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liitu üles kaaluma ELi spetsiaalse 
Vahemere makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamist, mis hõlmab riike või 
piirkondi, millel on kaitse- ja julgeoleku 
valdkonnas üks või mitu ühisjoont või 
ühist väljakutset, näiteks meresõidu 
turvalisus, meresõiduohutus ja 
merekeskkonna kaitse, luues selleks 
merendustegevusest aruandmise ja 
merendustegevuse järelevalve süsteemide 
integreeritud võrgustiku.

6. kutsub liitu üles kaaluma ELi spetsiaalse 
Vahemere makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamist, mis hõlmab riike või 
piirkondi, millel on kaitse- ja julgeoleku 
valdkonnas üks või mitu ühisjoont või 
ühist väljakutset, näiteks meresõidu 
turvalisus, meresõiduohutus ja 
merekeskkonna kaitse, luues selleks 
merendustegevusest aruandmise ja 
merendustegevuse järelevalve süsteemide 
integreeritud võrgustiku; palub liidul 
hinnata Vahemere lõunapiirkonda 
käsitleva ELi laiaulatusliku 
makropiirkondliku strateegia arendamise 
võimalusi ja vastastikust kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liitu üles kaaluma ELi spetsiaalse 
Vahemere makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamist, mis hõlmab riike või 
piirkondi, millel on kaitse- ja julgeoleku 
valdkonnas üks või mitu ühisjoont või 
ühist väljakutset, näiteks meresõidu 
turvalisus, meresõiduohutus ja 
merekeskkonna kaitse, luues selleks 
merendustegevusest aruandmise ja 
merendustegevuse järelevalve süsteemide 
integreeritud võrgustiku.

6. kutsub liitu üles kaaluma ELi spetsiaalse 
Vahemere makropiirkondliku strateegia 
väljatöötamist, mis hõlmab riike või 
piirkondi, millel on üks või mitu ühisjoont 
või ühist väljakutset, näiteks meresõidu 
turvalisus, meresõiduohutus ja 
merekeskkonna kaitse, luues selleks 
merendustegevusest aruandmise ja 
merendustegevuse järelevalve süsteemide 
integreeritud võrgustiku.
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Muudatusettepanek 35
Göran Färm

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et tulevaste 
makropiirkondlike strateegiate loomine 
peab toimuma alt üles põhimõttel ning 
põhinema sidusrühmade tegelikul 
motivatsioonil, et vältida laialivalguvat 
tegevust ja ennetada seosetust.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Mario Mauro

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab, et asjakohasesse strateegiasse 
oleksid ühena esmatähtsatest 
eesmärkidest kaasatud lõuna-lõuna-
suunalise kaubanduse areng, piirkondlike 
turgude loomine ning piirkonna riikide 
vaheliste tollimaksude ja 
kaubandustakistuste vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mario Mauro

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et majanduskasvu jaoks on 
esmatähtsad sellised valdkonnad nagu 
innovatsioon, energia, haridus ja turism, 
kus võiks ning tuleks tugevdada 
koostoimet ja piirkondlikku koostööd, et 
saavutada Vahemere piirkonna 
jätkusuutlik majanduskasv.

Or. en


