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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
hallinnoimaan resursseja niin, että 
kasvua, vaurautta, turvallisuutta ja 
kestävää ympäristönsuojelua edistetään
yhteisiä maantieteellisiä, historiallisia ja 
kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla;

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa 
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
kehittämään alueellisia 
yhteistyöhankkeita, etenkin talous- ja 
ympäristöalalla, yhteisiä maantieteellisiä, 
historiallisia ja kulttuurisia piirteitä 
omaavilla alueilla;

Or. fr

Tarkistus 2
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa 
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
hallinnoimaan resursseja niin, että kasvua, 
vaurautta, turvallisuutta ja kestävää 
ympäristönsuojelua edistetään yhteisiä 
maantieteellisiä, historiallisia ja 

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa 
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
hallinnoimaan resursseja niin, että kriisin 
tuhoisia vaikutuksia lievennetään ja 
työpaikkojen luomista, kasvua, vaurautta, 
turvallisuutta ja kestävää 
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kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla; ympäristönsuojelua edistetään yhteisiä 
maantieteellisiä, historiallisia ja 
kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla;

Or. es

Tarkistus 3
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa 
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
hallinnoimaan resursseja niin, että kasvua, 
vaurautta, turvallisuutta ja kestävää 
ympäristönsuojelua edistetään yhteisiä 
maantieteellisiä, historiallisia ja 
kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla;

1. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategian käsitteeseen, jolla 
nykyisistä makroalueista (Itämeren ja 
Tonavan alueet) saatujen kokemusten 
perusteella voidaan kannustaa 
jäsenvaltioita, alueita, 
paikallisviranomaisia ja kolmansia maita 
hallinnoimaan resursseja niin, että kasvua, 
vaurautta, turvallisuutta ja kestävää 
ympäristönsuojelua edistetään yhteisiä 
maantieteellisiä, historiallisia ja 
kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla; 
vaatii lisäämään synergiavaikutuksia eri 
makroaluestrategioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 4
Göran Färm
Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää lisäämään 
makroaluestrategioiden pitkäaikaisia 
rahoitusratkaisuja EU:n talousarvion 
puitteissa, jotta voidaan myöntää 
rahoitusta koheesiopolitiikkaan 
kuulumattomille toimille eli yhteistyöhön 
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kolmansien maiden kanssa; kokemukset 
Itämeri-strategiasta osoittavat lisäksi, että 
alkupääomaa tarvitaan strategiaa 
tukevien hankkeiden suunnittelua ja 
valmistelua varten;

Or. en

Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1a. huomauttaa, että makroalueet eivät 
ole Euroopan unionin institutionaalinen 
taso; katsoo, että makroaluestrategian ei 
pidä käsittää kaikkia politiikan aloja, 
vaan keskittyä ongelmiin, jotka ovat 
yhteisiä koko makroalueelle ja joita 
voidaan käsitellä kumppanuusperiaatetta 
soveltaen; 

Or. lt

Tarkistus 6
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
ottamaan huomioon EU:n 
makroaluestrategiat, kun ne päättävät 
esimerkiksi koheesio- ja 
rakennerahastoille, tutkimukseen ja 
kehitykseen ja erityisesti alueelliseen 
yhteistyöhön myönnettävistä 
määrärahoista; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa lisäksi arvioimaan, tarvitseeko 
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makroaluestrategioille myöntää suoraa 
rahoitusta niiden onnistuneen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että koordinoitua politiikkaa 
EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
ulkopuolisten valtioiden välillä olisi 
edistettävä makroaluestrategioissa 
yhteisten huolenaiheiden osalta 
(ympäristö, maahanmuutto, jne.) 
naapuruuspolitiikan tuella;

Or. en

Tarkistus 8
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. suhtautuu myönteisesti 
makroaluestrategiaan välineenä, jolla 
edistetään vuoropuhelua ja lisätään 
suhteita ja yhteistyötä EU:n 
naapuruuspolitiikassa sekä itäisessä että 
eteläisessä ulottuvuudessa;

Or. en
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Tarkistus 9
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. suhtautuu myönteisesti arabikevään 
tapahtumiin, ja katsoo niiden 
kannustavan voimakkaasti kehittämään 
uutta ja aktiivista naapuruuspolitiikkaa ja 
yhdistämään sen ainakin osittain 
makroaluestrategiaan;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa antamaan erityistä 
tukea ajatukselle Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueesta ottaen 
naapuruuspolitiikan asianmukaisesti 
huomioon, edistämään tiiviimpää 
yhteistyötä alueella, johon kuuluu sellaisia 
EU:n jäsenvaltioita ja naapurimaita, joiden 
yhteisen perinnön tärkein – mutta ei ainoa 
– elementti on Välimeri, sekä pyrkimään 
saamaan aikaan yhteisvaikutusta 
asianomaisten instituutioiden, kuten 
Euroopan investointipankin ja Välimeren 
unionin, kanssa;

2. korostaa koko Välimeren aluetta 
koskevan makroalueen perustamisen etua 
niiden lukuisten taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
haasteiden vuoksi, joita Välimerta 
ympäröivät alueet joutuvat kohtaamaan, 
koska se edistäisi tiiviimpää yhteistyötä 
kyseisellä alueella, johon kuuluu sellaisia 
EU:n jäsenvaltioita ja naapurimaita, joiden 
yhteisen perinnön tärkein – mutta ei ainoa 
– elementti on Välimeri, ja ottaisi samalla 
naapuruuspolitiikan asianmukaisesti 
huomioon; katsoo, että tällaisen 
makroalueen olisi samanaikaisesti 
mahdollistettava erityishankkeita 
koskevan osa-alueellisen yhteistyön 
muodot;

Or. fr
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Tarkistus 11
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa antamaan erityistä 
tukea ajatukselle Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueesta ottaen 
naapuruuspolitiikan asianmukaisesti 
huomioon, edistämään tiiviimpää 
yhteistyötä alueella, johon kuuluu sellaisia 
EU:n jäsenvaltioita ja naapurimaita, joiden 
yhteisen perinnön tärkein – mutta ei ainoa 
– elementti on Välimeri, sekä pyrkimään 
saamaan aikaan yhteisvaikutusta 
asianomaisten instituutioiden, kuten 
Euroopan investointipankin ja Välimeren 
unionin, kanssa;

2. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa antamaan erityistä 
tukea ajatukselle Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueesta ottaen 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
asianmukaisesti huomioon, edistämään 
tiiviimpää yhteistyötä maantieteellisellä 
alueella, johon kuuluu sellaisia EU:n 
jäsenvaltioita, EU:n ehdokasvaltioita ja 
naapurimaita, joiden yhteisen perinnön 
tärkein – mutta ei ainoa – elementti on 
Välimeri, sekä pyrkimään saamaan aikaan 
yhteisvaikutusta asianomaisten 
instituutioiden ja kumppanuuksien, kuten 
Euroopan investointipankin ja Välimeren 
unionin, kanssa;

Or. en

Tarkistus 12
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa antamaan erityistä 
tukea ajatukselle Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueesta ottaen 
naapuruuspolitiikan asianmukaisesti 
huomioon, edistämään tiiviimpää 
yhteistyötä alueella, johon kuuluu sellaisia 
EU:n jäsenvaltioita ja naapurimaita, joiden 

2. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa antamaan erityistä 
tukea ajatukselle Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueesta ottaen 
naapuruuspolitiikan asianmukaisesti 
huomioon, edistämään tiiviimpää 
yhteistyötä alueella, johon kuuluu sellaisia 
EU:n jäsenvaltioita ja naapurimaita, joiden 
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yhteisen perinnön tärkein – mutta ei ainoa 
– elementti on Välimeri, sekä pyrkimään 
saamaan aikaan yhteisvaikutusta 
asianomaisten instituutioiden, kuten 
Euroopan investointipankin ja Välimeren 
unionin, kanssa;

yhteisen perinnön tärkein – mutta ei ainoa 
– elementti on Välimeri, sekä pyrkimään 
saamaan aikaan yhteisvaikutusta 
asianomaisten instituutioiden kanssa;

Or. es

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Välimeren alueen 
laajuinen makroalue voisi tarjota 
todellista lisäarvoa Välimeren unionia 
koskeville hankkeille niitä täydentävänä 
tekijänä ja tarvittaessa etenkin rahallisten 
avustusten muodossa;

Or. fr

Tarkistus 14
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Adrian ja Joonian 
meren makroaluestrategia on tärkeä 
Länsi-Balkanin rauhaa vahvistava tekijä, 
joka voi myös auttaa näitä maita niiden 
EU-jäsenyyspyrkimyksissä;

Or. lt
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Tarkistus 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että Välimeren makroaluetta 
koskevan strategian toteuttamisessa on 
tarpeen korostaa nykyisten alueellisten 
instituutioiden kokemusta ja niiden 
saavutuksia sekä pyrkiä luomaan niiden 
kanssa mahdollista yhteisvaikutusta, 
erityisesti Välimeren unionin, Euroopan 
investointipankin ja ARLEMin 
(Euro-Välimeri-alueen alue- ja 
paikallisedustajien kokous) lisäksi;

Or. fr

Tarkistus 16
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava riittävät varat
sekä riittävät takeet siitä, että olemassa 
olevaa rahoitusta käytetään tehokkaasti 
edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava varoja tätä 
alaa varten jo olemassa olevista 
budjeteista sekä riittävät takeet siitä, että 
rahoitusta käytetään tehokkaasti edistäen 
tarvittaessa "enemmän enemmästä" 
periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava riittävät varat 
sekä riittävät takeet siitä, että olemassa 
olevaa rahoitusta käytetään tehokkaasti 
edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" -periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

3. katsoo, että Välimeren
makroaluestrategian kehittämiseen olisi 
annettava riittävät varat ja varmistettava 
samalla, että olemassa olevaa rahoitusta 
käytetään mahdollisimman tehokkaasti 
edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" -periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

Or. fr

Tarkistus 18
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava riittävät varat 
sekä riittävät takeet siitä, että olemassa 
olevaa rahoitusta käytetään tehokkaasti 
edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" -periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava riittävät varat 
sekä riittävät takeet siitä, että olemassa 
olevaa rahoitusta käytetään tehokkaasti ja 
talouskriisistä eniten kärsineiden 
yhteiskuntaluokkien hyväksi edistäen 
tarvittaessa "enemmän enemmästä" 
-periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

Or. es
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Tarkistus 19
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen olisi annettava riittävät varat 
sekä riittävät takeet siitä, että olemassa 
olevaa rahoitusta käytetään tehokkaasti 
edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" -periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta;

3. katsoo, että uuden Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroaluestrategian 
kehittämiseen voitaisiin antaa riittävät 
varat sekä riittävät takeet siitä, että 
olemassa olevaa rahoitusta käytetään 
tehokkaasti edistäen tarvittaessa "enemmän 
enemmästä" -periaatetta ja aina tiukasti 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja 
ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja 
demokratian kunnioittamisen pohjalta;

Or. en

Tarkistus 20
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Pyytää, että kaikki Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueelle suunnattavat 
varat myönnetään sellaisten vaatimusten 
perusteella, joissa otetaan huomioon 
jokaisen erillisen kohteen 
väestörakenteellinen ja alueellinen
ulottuvuus;

Or. it

Tarkistus 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että jo strategian 
määrittelyvaiheesta lähtien olisi tarpeen 
luoda yhteys sellaisten EU:n 
ulkopuolisten valtioiden ja alueiden 
välille, jotka ovat halukkaita liittymään 
Välimeren makroalueeseen, käyttämällä 
tähän tarkoitukseen rahoitusvälineenä 
eurooppalaista naapuruuden ja 
kumppanuuden välinettä;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4. painottaa, että Välimeren makroalueen
tärkeimpinä toiminta-aloina voisi olla 
etenkin kestävän matkailun edistäminen, 
jolla voitaisiin auttaa pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, kestävän meriliikenteen 
kehittäminen, jolla voitaisiin helpottaa 
maantieliikenteeseen liittyviä ongelmia, 
toimenpiteet Välimeren suojelemiseksi 
saastumiselta, merellä toteutettavat 
turvatoimet ja meriturvallisuus ja 
meriympäristön suojelu luomalla 
integroitu ilmoitus- ja 
valvontajärjestelmien verkko merialan 
toimintaa varten, alueellisten rajat 
ylittävien energiaverkkojen kehittäminen 
sekä tiedemaailman ja yliopistojen 
välinen yhteistyö;

Or. fr
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Tarkistus 23
Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, kulttuuri- ja 
koulutusverkostojen luominen, jolla 
edistetään työllisyyttä ja parannetaan 
hyviä naapuruussuhteita, toimenpiteet 
Välimeren suojelemiseksi saastumiselta, 
liikakalastukselta ja laittomalta 
kalastukselta sekä tehokkaan 
julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 24
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
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suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

suojelemiseksi saastumiselta sekä 
julkishallintoa tehostavien strategioiden 
kehittäminen mahdollisten tehottomaan 
hallintoon liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi samoin kuin strategioiden 
laatiminen EU:hun suuntautuvat 
laittoman maahanmuuton torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 25
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen, 
kiinnittäen erityistä huomiota johtajien 
koulutukseen, mahdollisten tehottomaan 
hallintoon liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi; katsoo, että 
makroaluestrategiassa tulee myös ottaa 
huomioon ympäristön suojeluun ja 
säilyttämiseen, energetiikkaan, 
ilmastonmuutokseen, tieteelliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, 
kulttuuriperinnön suojeluun, 
kilpailukyvyn lisäämiseen ja työpaikkojen 
luontiin liittyvät kysymykset;

Or. lt
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Tarkistus 26
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä hyvän 
hallintotavan ja tehokkaan julkishallinnon 
vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 27
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava kestävän 
matkailun edistäminen, jolla voitaisiin 
auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kestävän meriliikenteen kehittäminen, jolla 
voitaisiin helpottaa maantieliikenteeseen 
liittyviä ongelmia, toimenpiteet Välimeren 
suojelemiseksi saastumiselta sekä 
tehokkaan julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4. painottaa, että Joonianmeren ja 
Adrianmeren makroalueen tärkeimpinä 
toiminta-aloina olisi oltava työpaikkojen 
luominen kestävää matkailua edistämällä, 
jolla voitaisiin auttaa pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, kestävän meriliikenteen 
kehittäminen, jolla voitaisiin helpottaa 
maantieliikenteeseen liittyviä ongelmia, 
toimenpiteet Välimeren suojelemiseksi 
saastumiselta sekä tehokkaan 
julkishallinnon vahvistaminen 
mahdollisten tehottomaan hallintoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;
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Or. es

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi edistettävä 
maahanmuuttovirtojen asianmukaista 
hallintaa koskevan uuden strategian 
kehittämistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 29
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi edistettävä 
maahanmuuttovirtojen asianmukaista 
hallintaa koskevan uuden strategian 
kehittämistä;

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi edistettävä 
maahanmuuttovirtojen asianmukaista 
hallintaa koskevan uuden strategian 
kehittämistä lähestymällä aihetta 
kolmansien maiden kanssa köyhyyden 
torjumista sekä työllisyyden ja 
oikeudenmukaisen kaupan edistämistä 
koskevassa strategiassa ja edistää siten 
vakautta makroalueella;

Or. es
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Tarkistus 30
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi edistettävä 
maahanmuuttovirtojen asianmukaista 
hallintaa koskevan uuden strategian 
kehittämistä;

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi annettava merkittävä 
panos maahanmuuttovirtojen 
asianmukaista hallintaa koskevan 
tehokkaan strategian hyväksi;

Or. de

Tarkistus 31
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää ratkaisevan tärkeänä, että uuden 
makroalueen olisi edistettävä 
maahanmuuttovirtojen asianmukaista 
hallintaa koskevan uuden strategian
kehittämistä;

5. pitää tärkeänä, että uuden makroalueen 
olisi edistettävä maahanmuuttovirtojen ja 
lisääntyneen liikkuvuuden tuomien 
yhteisten etujen asianmukaista hallintaa 
koskevan uuden strategian kehittämistä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan unionia 
harkitsemaan erityisesti Välimeren aluetta 
koskevan EU:n makroaluestrategian 

Poistetaan.
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luomista, joka kattaisi valtiot tai alueet, 
joilla on yksi tai useampi yhteinen piirre 
tai yhteinen haaste puolustuksen ja 
turvallisuuden alalla, esimerkiksi merellä 
toteutettavien turvatoimien, 
meriturvallisuuden ja meriympäristön 
suojelun aloilla, luomalla integroitu 
ilmoitus- ja valvontajärjestelmien verkko 
merialan toimintaa varten.

Or. fr

Tarkistus 33
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan 
erityisesti Välimeren aluetta koskevan 
EU:n makroaluestrategian luomista, joka 
kattaisi valtiot tai alueet, joilla on yksi tai 
useampi yhteinen piirre tai yhteinen haaste 
puolustuksen ja turvallisuuden alalla, 
esimerkiksi merellä toteutettavien 
turvatoimien, meriturvallisuuden ja 
meriympäristön suojelun aloilla, luomalla 
integroitu ilmoitus- ja 
valvontajärjestelmien verkko merialan 
toimintaa varten.

6. kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan 
erityisesti Välimeren aluetta koskevan 
EU:n makroaluestrategian luomista, joka 
kattaisi valtiot tai alueet, joilla on yksi tai 
useampi yhteinen piirre tai yhteinen haaste 
puolustuksen ja turvallisuuden alalla, 
esimerkiksi merellä toteutettavien 
turvatoimien, meriturvallisuuden ja 
meriympäristön suojelun aloilla, luomalla 
integroitu ilmoitus- ja 
valvontajärjestelmien verkko merialan 
toimintaa varten; kehottaa Euroopan 
unionia arvioimaan eteläistä Välimerta 
koskevan kattavan EU:n 
makroaluestrategian laatimisen 
mahdollisuudet ja yhteiset edut.

Or. en

Tarkistus 34
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan 
erityisesti Välimeren aluetta koskevan 
EU:n makroaluestrategian luomista, joka 
kattaisi valtiot tai alueet, joilla on yksi tai 
useampi yhteinen piirre tai yhteinen haaste 
puolustuksen ja turvallisuuden alalla, 
esimerkiksi merellä toteutettavien 
turvatoimien, meriturvallisuuden ja 
meriympäristön suojelun aloilla, luomalla 
integroitu ilmoitus- ja 
valvontajärjestelmien verkko merialan 
toimintaa varten.

6. kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan 
erityisesti Välimeren aluetta koskevan 
EU:n makroaluestrategian luomista, joka 
kattaisi valtiot tai alueet, joilla on yksi tai 
useampi yhteinen piirre tai yhteinen haaste 
merellä toteutettavien turvatoimien, 
meriturvallisuuden ja meriympäristön 
suojelun aloilla, luomalla integroitu 
ilmoitus- ja valvontajärjestelmien verkko 
merialan toimintaa varten.

Or. es

Tarkistus 35
Göran Färm

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että tulevien 
makroaluestrategioiden luomisen on 
oltava tulos alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta menettelystä, perustuttava 
paikan päällä toimivien sidosryhmien 
aitoon motivaatioon, vältettävä 
sattumanvaraista lähestymistapaa ja 
ehkäistävä epäjohdonmukaisuutta.

Or. en

Tarkistus 36
Mario Mauro

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii, että kyseiseen strategian 
tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu etelän 
maiden välisen kaupan kehittäminen, 
paikallisten markkinoiden luominen ja 
kaupan tariffien ja esteiden 
vähentäminen alueen valtioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 37
Mario Mauro

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että innovaatio, energia, 
koulutus ja matkailu ovat kehityksen 
kannalta keskeisiä alueita, joissa 
synergioita ja alueellista yhteistyötä 
voitaisiin ja pitäisi vahvistaa kestävän 
kasvun luomiseksi Välimeren alueella.

Or. en


