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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
ösztönözheti a tagállamokat, régiókat, helyi 
hatóságokat és harmadik országokat a 
forrásokkal oly módon folytatott 
gazdálkodásra, amely a közös földrajzi, 
történelmi és kulturális jellemzőkkel bíró 
térségekben fokozza a növekedést, a 
jólétet, a biztonságot és a környezet 
fenntartható védelmét;

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
területi együttműködéssel kapcsolatos 
projektek kidolgozására ösztönözheti a 
tagállamokat, régiókat, helyi hatóságokat 
és harmadik országokat – különösen a 
gazdasági és környezetvédelmi 
vonatkozású területeken –, a közös 
földrajzi, történelmi és kulturális 
jellemzőkkel bíró térségekben;

Or. fr

Módosítás 2
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
ösztönözheti a tagállamokat, régiókat, helyi 
hatóságokat és harmadik országokat a 
forrásokkal oly módon folytatott 
gazdálkodásra, amely a közös földrajzi, 
történelmi és kulturális jellemzőkkel bíró 
térségekben fokozza a növekedést, a 
jólétet, a biztonságot és a környezet 

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
ösztönözheti a tagállamokat, régiókat, helyi 
hatóságokat és harmadik országokat a 
forrásokkal oly módon folytatott 
gazdálkodásra, amely a közös földrajzi, 
történelmi és kulturális jellemzőkkel bíró 
térségekben enyhíti a válság pusztító 
hatásait és fokozza a munkahelyteremtést, 
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fenntartható védelmét; a növekedést, a jólétet, a biztonságot és a 
környezet fenntartható védelmét;

Or. es

Módosítás 3
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
ösztönözheti a tagállamokat, régiókat, helyi 
hatóságokat és harmadik országokat a 
forrásokkal oly módon folytatott 
gazdálkodásra, amely a közös földrajzi, 
történelmi és kulturális jellemzőkkel bíró 
térségekben fokozza a növekedést, a 
jólétet, a biztonságot és a környezet 
fenntartható védelmét;

1. üdvözli a makroregionális stratégia 
koncepcióját, amely a meglevő 
makrorégiókban (balti-tengeri és Duna 
régió) szerzett tapasztalatok alapján 
ösztönözheti a tagállamokat, régiókat, helyi 
hatóságokat és harmadik országokat a 
forrásokkal oly módon folytatott 
gazdálkodásra, amely a közös földrajzi, 
történelmi és kulturális jellemzőkkel bíró 
térségekben fokozza a növekedést, a 
jólétet, a biztonságot és a környezet 
fenntartható védelmét; felhív továbbá a 
különböző makroregionális stratégiák 
közötti szinergiahatások fokozására;

Or. en

Módosítás 4
Göran Färm

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hosszabb távú finanszírozási 
megoldást kér a makroregionális 
stratégiákra vonatkozóan az uniós 
költségvetésben annak érdekében, hogy 
finanszírozhatóak legyenek azok az 
intézkedések is, amelyek nem tartoznak a 
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kohéziós politika hatálya alá, mint például 
a harmadik országokkal folytatott 
együttműködés; a balti-tengeri 
stratégiával kapcsolatos tapasztalatok 
szerint továbbá „kezdőpénzre” van 
szükség a stratégiát támogató projektek 
megtervezésére és előkészítésére;

Or. en

Módosítás 5
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a makrorégiók az 
Európai Uniónak nem egy új intézményi 
szintjét képezik; úgy véli, hogy a 
makroregionális stratégiáknak nem kell 
valamennyi politikai területre 
kiterjedniük, hanem elsősorban valamely 
makrorégió tekintetében közös és a 
partnerségi megközelítés keretében 
együttesen meghatározható problémákra 
kell összepontosítaniuk;

Or. lt

Módosítás 6
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a költségvetési keretösszegek 
meghatározása során vegyék figyelembe 
az uniós makroregionális stratégiákat, 
például a kohéziós és strukturális 
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alapokat, a kutatást és fejlesztés, és 
különösen a regionális együttműködést; 
ezen túlmenően felszólítja a Bizottságot és 
a Tanácsot, hogy értékeljék azt, hogy a 
makroregionális stratégiák sikeres 
végrehajtásához szükség van-e közvetlen 
finanszírozásra;

Or. en

Módosítás 7
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megállapítja, hogy a szomszédsági 
politikák támogatása révén ösztönözni kell 
az uniós tagállamok és harmadik 
országok közötti összehangolt politikát a 
makroregionális stratégiák keretében, a 
közös kihívások (környezet, migráció stb.) 
leküzdése érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. üdvözli a makroregionális stratégiát,
mint olyan eszközt, amely ösztönzi a 
párbeszédet, és fokozza az uniós 
szomszédsági politikának mind a keleti, 
mind pedig a déli vetülete keretében 
meglévő kapcsolatokat és az annak 
keretében folytatott együttműködést;
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Or. en

Módosítás 9
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. üdvözli az arab tavasz eseményeit, és 
ezeket – legalábbis részben – a 
makroregionális stratégiával 
összekapcsoló, új és aktív szomszédsági 
politikák kialakítására irányuló hathatós 
ösztönzőnek tekinti;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson egyedi 
támogatást a jón-tengeri és adriai
makrorégió elképzelésének, kellően 
figyelembe véve a szomszédságpolitikát;
ösztönözze a szorosabb együttműködést a 
közös örökségük fő, de nem egyetlen 
elemeként a Földközi-tengeren osztozó 
uniós tagállamokat és szomszédos 
országokat magában foglaló meghatározott 
területen belül; emellett törekedjen 
egymást erőstő hatásokra az illetékes 
intézményekkel, mint amilyen az Európai 
Beruházási Bank és az Unió a Mediterrán 
Térségért;

2. hangsúlyozza, hogy – tekintettel a 
földközi-tengeri térségbeli összes régió 
által tapasztalt gazdasági, társadalmi és 
környezeti kihívásokra – az azzal 
kapcsolatos érdeket, hogy az egész 
földközi-tengeri térségben egy
makrorégiót hozzanak létre, oly módon, 
hogy az ösztönözze a szorosabb 
együttműködést a közös örökségük fő, de 
nem egyetlen elemeként a Földközi-
tengeren osztozó uniós tagállamokat és 
szomszédos országokat magában foglaló e 
térségen belül, a szomszédsági politikák 
megfelelő figyelembevétele mellett; úgy 
véli, hogy várhatóan e makrorégió
egyúttal lehetővé teszi majd a 
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meghatározott projektekkel kapcsolatban 
szubregionális szinteken folytatott 
együttműködést;

Or. fr

Módosítás 11
Marietje Schaake

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson egyedi 
támogatást a jón-tengeri és adriai 
makrorégió elképzelésének, kellően 
figyelembe véve a szomszédságpolitikát; 
ösztönözze a szorosabb együttműködést a 
közös örökségük fő, de nem egyetlen 
elemeként a Földközi-tengeren osztozó 
uniós tagállamokat és szomszédos 
országokat magában foglaló meghatározott 
területen belül; emellett törekedjen 
egymást erőstő hatásokra az illetékes 
intézményekkel, mint amilyen az Európai 
Beruházási Bank és az Unió a Mediterrán 
Térségért;

2. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson egyedi 
támogatást a jón-tengeri és adriai 
makrorégió elképzelésének, kellően 
figyelembe véve az európai
szomszédságpolitikát; ösztönözze a 
szorosabb együttműködést a közös 
örökségük fő, de nem egyetlen elemeként a 
Földközi-tengeren osztozó uniós 
tagállamokat, tagjelölt államokat és 
szomszédos országokat magában foglaló 
meghatározott földrajzi területen belül; 
emellett törekedjen egymást erőstő 
hatásokra az illetékes intézményekkel és 
partnerségekkel, mint amilyen az Európai 
Beruházási Bank és az Unió a Mediterrán 
Térségért;

Or. en

Módosítás 12
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és az Európai 2. felhívja a Bizottságot és az Európai 
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Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson egyedi 
támogatást a jón-tengeri és adriai 
makrorégió elképzelésének, kellően 
figyelembe véve a szomszédságpolitikát; 
ösztönözze a szorosabb együttműködést a 
közös örökségük fő, de nem egyetlen 
elemeként a Földközi-tengeren osztozó 
uniós tagállamokat és szomszédos 
országokat magában foglaló meghatározott 
területen belül; emellett törekedjen 
egymást erőstő hatásokra az illetékes 
intézményekkel, mint amilyen az Európai 
Beruházási Bank és az Unió a Mediterrán 
Térségért;

Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson egyedi 
támogatást a jón-tengeri és adriai 
makrorégió elképzelésének, kellően 
figyelembe véve a szomszédságpolitikát; 
ösztönözze a szorosabb együttműködést a 
közös örökségük fő, de nem egyetlen 
elemeként a Földközi-tengeren osztozó 
uniós tagállamokat és szomszédos 
országokat magában foglaló meghatározott 
területen belül; emellett törekedjen 
egymást erőstő hatásokra az illetékes 
intézményekkel;

Or. es

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri 
térség makrorégiója valódi hozzáadott 
értékkel szolgálhatna az EU által e 
térségben végzett projektek számára, a 
kiegészítő jelleg elgondolása mentén, és 
adott esetben elsősorban pénzügyi 
támogatások formájában;

Or. fr

Módosítás 14
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és az 
adriai térségre vonatkozó makroregionális 
stratégia a nyugat-balkáni területek 
közötti megbékélési folyamat jelentős 
tényezője, és ily módon hozzájárulhat ezen 
országok uniós csatlakozásához;

Or. lt

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a földközi-tengeri térségre vonatkozó 
stratégia végrehajtásához szükségesnek 
tartja, hogy a már meglévő regionális 
intézmények – többek között az „Unió a 
Mediterrán Térségért” (UMT) szervezeten 
túl, az Európai Beruházási Bank és a 
helyi és regionális önkormányzatok 
euromediterrán közgyűlésének (ARLEM) 
– tapasztalatára és eredményeire 
támaszkodjanak, és hogy megtalálják 
ezekkel a lehetséges szinergiákat;

Or. fr

Módosítás 16
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell 3. úgy véli, hogy az e terület számára már 
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az új jón-tengeri és adriai makroregionális 
stratégia kialakítására fordítani, elegendő 
biztosítékkal szolgálva annak biztosítására, 
hogy a meglevő finanszírozást hatékonyan 
használják fel, szükség esetén támogatva a 
„többért többet” elvet, a jogállamiságnak 
mindig szigorúan megfelelve és az emberi 
jogok tiszteletben tartását véve alapul;

rendelkezésre álló költségvetésből
forrásokat kell az új jón-tengeri és adriai 
makroregionális stratégia kialakítására 
fordítani, elegendő biztosítékkal szolgálva 
annak biztosítására, hogy a finanszírozást 
hatékonyan használják fel, szükség esetén 
támogatva a „többért többet” elvet, a 
jogállamiságnak mindig szigorúan 
megfelelve és az emberi jogok tiszteletben 
tartását véve alapul;

Or. de

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell 
az új jón-tengeri és adriai makroregionális 
stratégia kialakítására fordítani, elegendő 
biztosítékkal szolgálva annak 
biztosítására, hogy a meglevő 
finanszírozást hatékonyan használják fel, 
szükség esetén támogatva a „többért 
többet” elvet, a jogállamiságnak mindig 
szigorúan megfelelve és az emberi jogok 
tiszteletben tartását véve alapul;

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell 
a földközi-tengeri térség tekintetében a
makroregionális stratégia kialakítására 
fordítani, ugyanakkor pedig biztosítani 
kell azt, hogy a meglevő finanszírozást a 
lehető leghatékonyabban használják fel, 
szükség esetén támogatva a „többért 
többet” elvet, a jogállamiságnak mindig 
szigorúan megfelelve és az emberi jogok 
tiszteletben tartását véve alapul;

Or. fr

Módosítás 18
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell 
az új jón-tengeri és adriai makroregionális 
stratégia kialakítására fordítani, elegendő 
biztosítékkal szolgálva annak biztosítására, 
hogy a meglevő finanszírozást hatékonyan 
használják fel, szükség esetén támogatva a 
„többért többet” elvet, a jogállamiságnak 
mindig szigorúan megfelelve és az emberi 
jogok tiszteletben tartását véve alapul;

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell 
az új jón-tengeri és adriai makroregionális 
stratégia kialakítására fordítani, elegendő 
biztosítékkal szolgálva annak biztosítására, 
hogy a meglevő finanszírozást hatékonyan 
használják fel, és a gazdasági válság által 
leginkább sújtott társadalmi rétegek javát 
szolgálja, szükség esetén támogatva a 
„többért többet” elvet, a jogállamiságnak 
mindig szigorúan megfelelve és az emberi 
jogok tiszteletben tartását véve alapul;

Or. es

Módosítás 19
Marietje Schaake

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat kell
az új jón-tengeri és adriai makroregionális 
stratégia kialakítására fordítani, elegendő 
biztosítékkal szolgálva annak biztosítására, 
hogy a meglevő finanszírozást hatékonyan 
használják fel, szükség esetén támogatva a 
„többért többet” elvet, a jogállamiságnak 
mindig szigorúan megfelelve és az emberi 
jogok tiszteletben tartását véve alapul;

3. úgy véli, hogy megfelelő forrásokat 
lehetne az új jón-tengeri és adriai 
makroregionális stratégia kialakítására 
fordítani, elegendő biztosítékkal szolgálva 
annak biztosítására, hogy a meglevő 
finanszírozást hatékonyan használják fel, 
szükség esetén támogatva a „többért 
többet” elvet, a jogállamiságnak mindig 
szigorúan megfelelve és az emberi jogok, 
alapvető szabadságok és a demokrácia
tiszteletben tartását véve alapul;

Or. en

Módosítás 20
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy a jón–tengeri és adriai 
makrorégió számára biztosított 
valamennyi forrást az egyes alegységek 
demográfiai és területi vetületeit 
tiszteletben tartó szempontoknak 
megfelelően osszák ki;

Or. it

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a stratégia 
meghatározásának szakaszától kezdve 
társítani kell azokat a nem uniós 
államokat és régiókat, amelyek bel 
kívánnak lépni a földközi-tengeri 
makrorégióba, e célból pedig fel kell 
használni a szomszédsági és partnerségi 
pénzügyi eszközt;

Or. fr

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 

4. hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri 
makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit elsősorban a fenntartható 
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előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

turizmus előmozdítása – ami segítheti a 
kis- és középvállalkozásokat –, a 
fenntartható tengeri közlekedés fejlesztése
– ami enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedések, a tengeri 
tevékenységekre vonatkozó jelző- és 
felügyeleti rendszerek integrált 
hálózatának köszönhetően a 
tengerbiztonság, a tengerhajózási 
biztonság, a tengeri környezet védelme, 
valamint a transzregionális 
energiahálózatok kialakítása, és a 
tudományos és egyetemi szinten folytatott 
együttműködés képezhetnék;

Or. fr

Módosítás 23
Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a 
foglalkoztatást előmozdítva és fokozva a 
jószomszédi kapcsolatokat a kulturális, 
oktatási és képzési hálózatok 
létrehozásának, a Földközi-tenger 
szennyezéssel, túlhalászással és illegális 
halászattal szembeni védelmét célzó 
intézkedéseknek, valamint a nem kellően 
hatékony kormányzással kapcsolatos 
esetleges kérdések kezelése érdekében a 
hatékony közigazgatás megerősítésének 
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kell képeznie;

Or. en

Módosítás 24
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, továbbá a 
fenntartható tengeri közlekedés 
fejlesztésének – ami enyhítheti a közúti 
közlekedéssel kapcsolatos problémákat –, a 
Földközi-tenger szennyezéssel szembeni 
védelmét célzó intézkedéseknek, valamint 
a nem kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékonyabb közigazgatásra 
vonatkozó stratégiák kialakításának, 
valamint az EU-ba irányuló illegális 
bevándorlás elleni küzdelemre vonatkozó 
stratégiák kidolgozásának kell képeznie;

Or. de

Módosítás 25
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
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középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, a nem kellően 
hatékony kormányzással kapcsolatos 
esetleges kérdések kezelése érdekében a 
hatékony közigazgatás – különösen a 
vezetőképzés – megerősítésének kell 
képeznie; úgy véli, hogy a 
makroregionális stratégiának a 
környezetvédelemmel, a környezet 
megóvásával, az energiával, az 
éghajlatváltozással, a kutatással és az 
innovációval, a kulturális erőforrások 
megőrzésével, a versenyképességgel és a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kérdéseket is figyelembe kell vennie;

Or. lt

Módosítás 26
Marietje Schaake

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek a felelősségteljes 
kormányzás és a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

Or. en
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Módosítás 27
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításának – ami segítheti a kis- és 
középvállalkozásokat –, a fenntartható 
tengeri közlekedés fejlesztésének – ami 
enyhítheti a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos problémákat –, a Földközi-
tenger szennyezéssel szembeni védelmét 
célzó intézkedéseknek, valamint a nem 
kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

4. hangsúlyozza, hogy a jón-tengeri és 
adriai makrorégiót szolgáló beavatkozás fő 
területeit a fenntartható turizmus 
előmozdításával történő 
munkahelyteremtésnek – ami segítheti a 
kis- és középvállalkozásokat –, a 
fenntartható tengeri közlekedés 
fejlesztésének – ami enyhítheti a közúti 
közlekedéssel kapcsolatos problémákat –, a 
Földközi-tenger szennyezéssel szembeni 
védelmét célzó intézkedéseknek, valamint 
a nem kellően hatékony kormányzással 
kapcsolatos esetleges kérdések kezelése 
érdekében a hatékony közigazgatás 
megerősítésének kell képeznie;

Or. es

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak hozzá kell járulnia a 
bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését szolgáló új stratégia 
meghatározásához;

törölve

Or. fr
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Módosítás 29
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak hozzá kell járulnia a 
bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését szolgáló új stratégia 
meghatározásához;

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak, a harmadik országokkal 
közösen megvalósított, a szegénység 
leküzdésére, a munkahelyteremtésre és a 
méltányos kereskedelem támogatására 
irányulós tratégia révén hozzá kell járulnia 
a bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését szolgáló új stratégia 
meghatározásához, és ezáltal a makrorégió 
stabilitásához;

Or. es

Módosítás 30
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak hozzá kell járulnia a 
bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését szolgáló új stratégia 
meghatározásához;

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak jelentősen hozzá kell 
járulnia a bevándorlási áramlások 
megfelelő kezelését szolgáló hatékony
stratégiához;

Or. de

Módosítás 31
Marietje Schaake
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kulcsfontosságúnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak hozzá kell járulnia a 
bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését szolgáló új stratégia 
meghatározásához;

5. fontosnak tekinti, hogy az új 
makrorégiónak hozzá kell járulnia a 
bevándorlási áramlások megfelelő 
kezelését, valamint a fokozott mobilitás 
kölcsönös előnyeit szolgáló új stratégia 
meghatározásához;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja az Uniót, hogy fontolja meg a 
földközi-tengeri térség egyedi uniós 
makroregionális stratégiájának 
kidolgozását, mégpedig a tengerészeti 
tevékenységekre vonatkozó jelentési és 
felügyeleti rendszerek integrált 
hálózatának létrehozásával, olyan 
országokat vagy régiókat ölelve fel, 
amelyek a védelem és biztonság, például a 
tengerhajózási biztonság, a 
tengerbiztonság és a tengeri környezet 
védelme terén egy vagy több közös 
vonással vagy kihívással jellemezhetők.

törölve

Or. fr

Módosítás 33
Marietje Schaake

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja az Uniót, hogy fontolja meg a 
földközi-tengeri térség egyedi uniós 
makroregionális stratégiájának 
kidolgozását, mégpedig a tengerészeti 
tevékenységekre vonatkozó jelentési és 
felügyeleti rendszerek integrált hálózatának 
létrehozásával, olyan országokat vagy
régiókat ölelve fel, amelyek a védelem és 
biztonság, például a tengerhajózási 
biztonság, a tengerbiztonság és a tengeri 
környezet védelme terén egy vagy több 
közös vonással vagy kihívással 
jellemezhetők.

6. felhívja az Uniót, hogy fontolja meg a 
földközi-tengeri térség egyedi uniós 
makroregionális stratégiájának 
kidolgozását, mégpedig a tengerészeti 
tevékenységekre vonatkozó jelentési és 
felügyeleti rendszerek integrált hálózatának 
létrehozásával, olyan országokat vagy 
régiókat ölelve fel, amelyek a védelem és 
biztonság, például a tengerhajózási 
biztonság, a tengerbiztonság és a tengeri 
környezet védelme terén egy vagy több 
közös vonással vagy kihívással 
jellemezhetők; felszólítja az Uniót, hogy 
értékelje a földközi-tengeri térség déli 
részére vonatkozó átfogó uniós 
makroregionális stratégia kialakításának 
lehetőségeit és kölcsönös előnyeit.

Or. en

Módosítás 34
Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja az Uniót, hogy fontolja meg a 
földközi-tengeri térség egyedi uniós 
makroregionális stratégiájának 
kidolgozását, mégpedig a tengerészeti 
tevékenységekre vonatkozó jelentési és 
felügyeleti rendszerek integrált hálózatának 
létrehozásával, olyan országokat vagy 
régiókat ölelve fel, amelyek a védelem és 
biztonság, például a tengerhajózási 
biztonság, a tengerbiztonság és a tengeri 
környezet védelme terén egy vagy több 
közös vonással vagy kihívással 
jellemezhetők.

6. felhívja az Uniót, hogy fontolja meg a 
földközi-tengeri térség egyedi uniós 
makroregionális stratégiájának 
kidolgozását, mégpedig a tengerészeti 
tevékenységekre vonatkozó jelentési és 
felügyeleti rendszerek integrált hálózatának 
létrehozásával, olyan országokat vagy 
régiókat ölelve fel, amelyek a 
tengerhajózási biztonság, a tengerbiztonság 
és a tengeri környezet védelme terén egy 
vagy több közös vonással vagy kihívással 
jellemezhetők.
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Or. es

Módosítás 35
Göran Färm

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a jövőbeli 
makroregionális stratégiák 
létrehozásának olyan lentről felfelé 
irányuló folyamat eredményének kell 
lennie, amely a helyi szereplők tényleges 
motivációján alapul, és elkerüli a 
véletlenszerű megközelítést és megelőzi a 
következetlenséget;

Or. en

Módosítás 36
Mario Mauro

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít arra, hogy e stratégia 
prioritásai között szerepeljen a dél–dél 
irányú kereskedelem fejlesztése, a
regionális piacok megteremtése, valamint 
a térségbeli országok közötti kereskedelmi 
tarifák és akadályok mérséklése;

Or. en

Módosítás 37
Mario Mauro



AM\891906HU.doc 23/23 PE480.898v01-00

HU

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az innováció, az 
energia, az oktatás és az idegenforgalom a 
növekedés olyan kulcsfontosságú 
területei, amelyeken – a földközi-tengeri 
térségben a fenntartható növekedés
megteremtése érdekében – a szinergiákat 
és a regionális együttműködést meg 
lehetne és meg is kell erősíteni;

Or. en


