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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios 
institucijas ir trečiąsias šalis išteklius 
valdyti taip, kad būtų skatinamas 
augimas, klestėjimas, saugumas ir tvari 
gamtos apsauga vietovėse, turinčiose 
bendrų geografijos, istorijos ir kultūros 
ypatybių;

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios 
institucijas ir trečiąsias šalis plėtoti 
teritorinio bendradarbiavimo projektus,
ypač ekonomikos ir aplinkos srityse,
vietovėse, turinčiose bendrų geografijos, 
istorijos ir kultūros ypatybių;

Or. fr

Pakeitimas 2
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios 
institucijas ir trečiąsias šalis išteklius 
valdyti taip, kad būtų skatinamas augimas, 
klestėjimas, saugumas ir tvari gamtos 
apsauga vietovėse, turinčiose bendrų 
geografijos, istorijos ir kultūros ypatybių;

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios
institucijas ir trečiąsias šalis išteklius 
valdyti taip, kad būtų sušvelnintas 
katastrofiškas krizės poveikis ir 
skatinamas darbo vietų kūrimas, augimas, 
klestėjimas, saugumas ir tvari gamtos 
apsauga vietovėse, turinčiose bendrų 
geografijos, istorijos ir kultūros ypatybių;
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Or. es

Pakeitimas 3
Ivari Padar

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios 
institucijas ir trečiąsias šalis išteklius 
valdyti taip, kad būtų skatinamas augimas, 
klestėjimas, saugumas ir tvari gamtos 
apsauga vietovėse, turinčiose bendrų 
geografijos, istorijos ir kultūros ypatybių;

1. palankiai vertina makroregioninės 
strategijos sąvoką, kuria, remiantis esamų 
makroregionų (Baltijos jūros ir Dunojaus 
regionų) patirtimi, galima paraginti 
valstybes nares, regionus, vietos valdžios 
institucijas ir trečiąsias šalis išteklius 
valdyti taip, kad būtų skatinamas augimas, 
klestėjimas, saugumas ir tvari gamtos 
apsauga vietovėse, turinčiose bendrų 
geografijos, istorijos ir kultūros ypatybių;
taip pat ragina siekti didesnės įvairių 
makroregioninių strategijų sąveikos 
poveikio;

Or. en

Pakeitimas 4
Göran Färm

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. prašo rasti ilgesnio laikotarpio 
makroregioninių strategijų finansavimo 
sprendimą ES biudžeto sistemoje, siekiant 
finansuoti į sanglaudos politiką 
neįtrauktus veiksmus, t. y., 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis; 
patirtis įgyvendinant Baltijos jūros 
regiono strategiją rodo dar didesnį poreikį 
siekti projektų, kuriais būtų remiama ši 
strategija, planavimo ir rengimo pradinio 
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kapitalo;

Or. en

Pakeitimas 5
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad makroregionas nėra 
institucinis Europos Sąjungos lygmuo; 
mano, kad makroregionų strategijos 
neturėtų apimti visų politikos sričių, bet 
turėtų koncentruotis į tas problemas, 
kurios yra bendros visam makroregionui 
ir gali būti nustatomos pagal partnerystės 
principą;

Or. lt

Pakeitimas 6
Ivari Padar

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Europos Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į ES makroregionines 
strategijas sprendžiant biudžeto paketų, 
pvz., sanglaudos ir struktūrinių fondų, 
mokslinių tyrimų ir plėtros ir, visų pirma, 
regionų bendradarbiavimo klausimus; be 
to, ragina Komisiją ir Tarybą įvertinti, ar 
norint užtikrinti sėkmingą 
makroregioninių strategijų įgyvendinimą 
reikia tiesiogiai jas finansuoti;

Or. en
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Pakeitimas 7
Ivari Padar

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad koordinuota ES valstybių 
narių ir jai nepriklausančių šalių politika 
pagal makroregionines strategijas turėtų 
būti skatinama siekiant bendrų interesų 
(aplinkosaugos, migracijos ir kt.) remiant 
kaimynystės politiką;

Or. en

Pakeitimas 8
Ivari Padar

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. teigiamai vertina makroregioninę 
strategiją, kaip priemonę dialogui skatinti 
ir santykiams bei bendradarbiavimui 
gerinti pagal ES kaimynystės politiką, 
plėtojant rytinį ir pietinį aspektus;

Or. en

Pakeitimas 9
Ivari Padar

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. palankiai vertina Arabų pavasario 
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įvykius ir juos laiko veiksminga paskata, 
padedančia kurti naujas veikiančias 
kaimynystės politikos sritis, jas bent iš 
dalies susiejančias su makroregionine 
strategija;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą ypač remti Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono idėją, deramai 
atsižvelgiant į kaimynystės politiką;
skatinti glaudesnį bendradarbiavimą 
konkrečioje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares ir kaimynines šalis, kuriose 
Viduržemio jūra didžiausia, bet ne 
vienintelė jų bendro paveldo dalis; ir siekti 
sąveikos su atitinkamomis institucijomis,
pvz., Europos investicijų banku ir 
Viduržemio jūros šalių sąjunga;

2. atsižvelgdamas į daugybę ekonominių, 
socialinių ir aplinkos uždavinių, kylančių 
visiems Viduržemio jūros regionams, 
pabrėžia, kad svarbu sukurti visos 
Viduržemio jūros šalių makroregioną 
skatinant glaudesnį bendradarbiavimą 
šioje konkrečioje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares ir kaimynines šalis, kuriose 
Viduržemio jūra didžiausia, bet ne 
vienintelė jų bendro paveldo dalis, deramai 
atsižvelgiant į kaimynystės politiką; mano, 
kad šiame makroregione kartu turėtų būti
sudarytos sąlygos įgyvendinant 
konkrečius projektus bendradarbiauti 
subregioniniu lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 11
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir Europos išorės 2. ragina Komisiją ir Europos išorės 
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veiksmų tarnybą ypač remti Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono idėją, deramai 
atsižvelgiant į kaimynystės politiką; 
skatinti glaudesnį bendradarbiavimą 
konkrečioje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares ir kaimynines šalis, kuriose 
Viduržemio jūra didžiausia, bet ne 
vienintelė jų bendro paveldo dalis; ir siekti 
sąveikos su atitinkamomis institucijomis, 
pvz., Europos investicijų banku ir 
Viduržemio jūros šalių sąjunga;

veiksmų tarnybą ypač remti Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono idėją, deramai 
atsižvelgiant į Europos kaimynystės
politiką; skatinti glaudesnį 
bendradarbiavimą konkrečioje 
geografinėje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares, ES šalis kandidates ir 
kaimynines šalis, kuriose Viduržemio jūra 
didžiausia, bet ne vienintelė jų bendro 
paveldo dalis; ir siekti sąveikos su 
atitinkamomis institucijomis ir 
atitinkamais partneriais, pvz., Europos 
investicijų banku ir Viduržemio jūros šalių 
sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 12
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą ypač remti Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono idėją, deramai 
atsižvelgiant į kaimynystės politiką; 
skatinti glaudesnį bendradarbiavimą 
konkrečioje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares ir kaimynines šalis, kuriose 
Viduržemio jūra didžiausia, bet ne 
vienintelė jų bendro paveldo dalis; ir siekti 
sąveikos su atitinkamomis institucijomis, 
pvz., Europos investicijų banku ir 
Viduržemio jūros šalių sąjunga;

2. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą ypač remti Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono idėją, deramai 
atsižvelgiant į kaimynystės politiką; 
skatinti glaudesnį bendradarbiavimą 
konkrečioje srityje, kuri apima ES 
valstybes nares ir kaimynines šalis, kuriose 
Viduržemio jūra didžiausia, bet ne 
vienintelė jų bendro paveldo dalis; ir siekti 
sąveikos su atitinkamomis institucijomis;

Or. es

Pakeitimas 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Viduržemio jūros 
makroregionas galėtų teikti tikrą 
papildomą naudą įgyvendinant Sąjungos 
remiamus konkrečius projektus, 
susijusius su Viduržemio jūros šalimis, 
siekiant papildomumo ir visų pirma 
prireikus skiriant finansinius įnašus;

Or. fr

Pakeitimas 14
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Adrijos ir Jonijos jūrų 
makroregioninė strategija yra svarbus 
Vakarų Balkanų teritorijų susitaikymo 
veiksnys ir taip gali padėti šioms šalims 
siekti narystės ES;

Or. lt

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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad siekiant įgyvendinti 
Viduržemio jūros šalių makroregioninę 
strategiją būtina remtis dabartinių 
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regioninių institucijų, ypač Europos 
investicijų banko bei Europos ir 
Viduržemio jūros regiono valstybių vietos 
ir regionų valdžios institucijų asamblėjos, 
taip pat Viduržemio jūros šalių sąjungos, 
patirtimi bei praktika ir siekti vykdyti 
galimus bendrus veiksmus su jomis;

Or. fr

Pakeitimas 16
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti turėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, pakankamomis
apsaugos priemonėmis užtikrinant 
veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės 
principo bei grindžiant pagarba žmogaus 
teisėms;

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti reikėtų skirti 
lėšų iš jau parengto šios srities biudžeto, 
atitinkamomis apsaugos priemonėmis 
užtikrinant veiksmingą finansavimo 
panaudojimą, prireikus įgyvendinant 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės bei 
pagarbos žmogaus teisėms principų;

Or. de

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos
jūrų makroregiono strategijai kurti turėtų 
būti skiriami tinkami ištekliai, 
pakankamomis apsaugos priemonėmis

3. mano, kad Viduržemio jūros
makroregiono strategijai kurti turėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, užtikrinant kuo 
veiksmingesnį esamo finansavimo 
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užtikrinant veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės principo 
bei grindžiant pagarba žmogaus teisėms;

panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės principo 
bei grindžiant pagarba žmogaus teisėms;

Or. fr

Pakeitimas 18
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti turėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, pakankamomis 
apsaugos priemonėmis užtikrinant 
veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės principo 
bei grindžiant pagarba žmogaus teisėms;

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti turėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, pakankamomis 
apsaugos priemonėmis užtikrinant 
veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą ir teikiant naudą labiausiai 
nuo ekonominės krizės nukentėjusiems 
socialiniams sluoksniams, skatinant, kai 
būtina, paramos pagal pažangą principą ir 
visada griežtai laikantis teisinės valstybės 
principo bei grindžiant pagarba žmogaus 
teisėms;

Or. es

Pakeitimas 19
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti turėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, pakankamomis 
apsaugos priemonėmis užtikrinant 

3. mano, kad naujojo Jonijos ir Adrijos jūrų 
makroregiono strategijai kurti galėtų būti 
skiriami tinkami ištekliai, pakankamomis 
apsaugos priemonėmis užtikrinant 
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veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės principo 
bei grindžiant pagarba žmogaus teisėms;

veiksmingą esamo finansavimo 
panaudojimą, skatinant, kai būtina, 
paramos pagal pažangą principą ir visada 
griežtai laikantis teisinės valstybės principo 
bei grindžiant pagarba žmogaus teisėms, 
pagrindinėms laisvėms ir demokratijai;

Or. en

Pakeitimas 20
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prašo, kad bet kokie ištekliai Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregionui būtų skiriami 
vadovaujantis kriterijais, nustatytais 
atsižvelgiant į kiekvieno regiono 
demografinę ir teritorinę plotmę;

Or. it

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad nuo pat strategijos 
nustatymo etapo būtina užtikrinti ES 
nepriklausančių regionų ir valstybių, 
kurie nori būti įtraukti į Viduržemio jūros 
makroregioną, bendradarbiavimą, tam 
naudojant kaimynystės ir partnerystės 
finansinę priemonę;

Or. fr
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Pakeitimas 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas 
siekiant spręsti bet kokius neveiksmingo 
valdymo klausimus;

4. pabrėžia, kad pagrindinės Viduržemio 
jūros makroregiono veiksmų sritys visų 
pirma galėtų būti tvaraus turizmo 
skatinimas, o tai padėtų mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms; tvaraus jūrų turizmo 
plėtra, kuria būtų mažinami su kelių 
transportu susiję sunkumai; Viduržemio 
jūros apsaugos nuo taršos priemonių 
taikymas; jūrų laivybos sauga, saugumas 
ir jūrų aplinkos apsauga kuriant 
integruotą jūrinės veiklos pranešimo ir 
stebėjimo sistemų tinklą; regioninių 
energetikos tinklų plėtra; mokslinis ir 
akademinis bendradarbiavimas;

Or. fr

Pakeitimas 23
Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas siekiant 
spręsti bet kokius neveiksmingo valdymo 

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
turėtų būti tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; kultūros, švietimo ir mokymų 
tinklų kūrimas, užimtumo skatinimas ir 
kaimynystės santykių gerinimas; 
Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, 
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klausimus; žvejybos išteklių pereikvojimo ir neteisėtos 
žvejybos priemonių taikymas; ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
stiprinimas siekiant spręsti bet kokius 
neveiksmingo valdymo klausimus;

Or. en

Pakeitimas 24
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo
viešojo administravimo stiprinimas
siekiant spręsti bet kokius neveiksmingo 
valdymo klausimus;

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
turėtų būti tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
toliau plėtoti tvarų jūrų transportą, taip
būtų galima sumažinti su kelių transportu 
susijusius sunkumus, taip pat taikyti
Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos 
priemones, sukurti veiksmingesnio viešojo 
administravimo strategijas siekiant spręsti 
bet kokias galimas dėl neveiksmingo 
valdymo kylančias problemas, taip pat 
padėti parengti kovos su neteisėta 
imigracija į ES strategijas;

Or. de

Pakeitimas 25
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
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padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas siekiant 
spręsti bet kokius neveiksmingo valdymo 
klausimus;

padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas, 
ypatingą dėmesį skiriant vadovų 
mokymams, siekiant spręsti bet kokius 
neveiksmingo valdymo klausimus; mano, 
kad makroregiono strategijoje taip pat 
būtina atsižvelgti į aplinkos apsaugos ir 
jos išsaugojimo, energetikos, klimato 
kaitos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kultūros išteklių išsaugojimo, 
konkurencingumo didinimo ir darbo vietų 
kūrimo problemas;

Or. lt

Pakeitimas 26
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas 
siekiant spręsti bet kokius neveiksmingo 
valdymo klausimus;

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
turėtų būti tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir gero valdymo 
ir veiksmingo viešojo administravimo 
stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 27
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų tvaraus turizmo skatinimas, o tai 
padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
tvaraus jūrų turizmo plėtra, kuria būtų 
mažinami su kelių transportu susiję 
sunkumai; Viduržemio jūros apsaugos nuo 
taršos priemonių taikymas; ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas siekiant 
spręsti bet kokius neveiksmingo valdymo 
klausimus;

4. pabrėžia, kad pagrindinės Jonijos ir 
Adrijos jūrų makroregiono veiksmų sritys 
būtų darbo vietų kūrimas, skatinant tvarų 
turizmą, o tai padėtų mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms; tvaraus jūrų turizmo 
plėtra, kuria būtų mažinami su kelių 
transportu susiję sunkumai; Viduržemio 
jūros apsaugos nuo taršos priemonių 
taikymas; ir veiksmingo viešojo 
administravimo stiprinimas siekiant spręsti 
bet kokius neveiksmingo valdymo 
klausimus;

Or. es

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios 
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo reikmėms;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 29
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios 
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo reikmėms;

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios 
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo reikmėms, to siekiant 
įgyvendinant kovos su skurdu strategiją 
su trečiosiomis šalimis, skatinant 
užimtumą ir sąžiningą prekybą, taip pat 
padedant užtikrinti makroregiono 
stabilumą;

Or. es

Pakeitimas 30
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo reikmėms;

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas smarkiai prisidėtų prie 
veiksmingos deramo migracijos srautų 
valdymo strategijos;

Or. de

Pakeitimas 31
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, jog ypač svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios 
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo reikmėms;

5. mano, jog svarbu, kad naujasis 
makroregionas prisidėtų prie naujosios 
strategijos apibrėžimo deramo imigracijos 
srautų valdymo ir abipusės naudos dėl 
didesnio judumo reikmėms;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES apsvarstyti galimybę 
parengti konkrečiai Viduržemio jūros 
regionui skirtą ES makroregioninę 
strategiją, kuri apimtų šalis ar regionus, 
turinčius vieną ar keletą bendrų ypatybių 
ar bendrų uždavinių gynybos ir saugumo 
srityje, pvz., jūrų saugumo, saugios 
laivybos ir jūrų aplinkos apsaugos 
uždavinių; sukuriant integruotą jūrinės 
veiklos duomenų teikimo ir stebėjimo 
sistemų tinklą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 33
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES apsvarstyti galimybę parengti 
konkrečiai Viduržemio jūros regionui 
skirtą ES makroregioninę strategiją, kuri 
apimtų šalis ar regionus, turinčius vieną ar 
keletą bendrų ypatybių ar bendrų uždavinių 
gynybos ir saugumo srityje, pvz., jūrų 
saugumo, saugios laivybos ir jūrų aplinkos 
apsaugos uždavinių; sukuriant integruotą 
jūrinės veiklos duomenų teikimo ir 
stebėjimo sistemų tinklą.

6. ragina ES apsvarstyti galimybę parengti 
konkrečiai Viduržemio jūros regionui 
skirtą ES makroregioninę strategiją, kuri 
apimtų šalis ar regionus, turinčius vieną ar 
keletą bendrų ypatybių ar bendrų uždavinių 
gynybos ir saugumo srityje, pvz., jūrų 
saugumo, saugios laivybos ir jūrų aplinkos 
apsaugos uždavinių; sukuriant integruotą 
jūrinės veiklos duomenų teikimo ir 
stebėjimo sistemų tinklą; ragina Sąjungą 
įvertinti išsamios ES makroregioninės 
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pietinių Viduržemio jūros regiono šalių 
strategijos kūrimo galimybes ir abipusę 
naudą;

Or. en

Pakeitimas 34
Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES apsvarstyti galimybę parengti 
konkrečiai Viduržemio jūros regionui 
skirtą ES makroregioninę strategiją, kuri 
apimtų šalis ar regionus, turinčius vieną ar 
keletą bendrų ypatybių ar bendrų uždavinių 
gynybos ir saugumo srityje, pvz., jūrų 
saugumo, saugios laivybos ir jūrų aplinkos 
apsaugos uždavinių; sukuriant integruotą 
jūrinės veiklos duomenų teikimo ir 
stebėjimo sistemų tinklą.

6. ragina ES apsvarstyti galimybę parengti 
konkrečiai Viduržemio jūros regionui 
skirtą ES makroregioninę strategiją, kuri 
apimtų šalis ar regionus, turinčius vieną ar 
keletą bendrų ypatybių ar bendrų uždavinių 
jūrų saugumo, saugios laivybos ir jūrų 
aplinkos apsaugos srityje; sukuriant 
integruotą jūrinės veiklos duomenų teikimo 
ir stebėjimo sistemų tinklą.

Or. es

Pakeitimas 35
Göran Färm

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad būsimos makroregioninės 
strategijos turi būti kuriamos taikant 
principą „iš apačios į viršų“, ir jų kūrimas 
turėtų būti pagrįstas tikra esamų 
suinteresuotųjų subjektų motyvacija, 
vengiant atsitiktinių metodų taikymo ir 
užkertant kelią nenuoseklumui;
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Or. en

Pakeitimas 36
Mario Mauro

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina vienu iš pagrindinių šios 
strategijos prioritetų nustatyti pietinių 
regiono šalių tarpusavio prekybos 
plėtojimą, regiono rinkų kūrimą ir jo šalių 
prekybos tarifų ir kliūčių mažinimą;

Or. en

Pakeitimas 37
Mario Mauro

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad inovacijos, energetika, 
švietimas ir turizmas – pagrindinės sritys, 
kuriose turėtų būti skatinamas augimas, 
ir kuriose sąveika ir regionų 
bendradarbiavimas galėtų ir turėtų būti 
stiprinamas siekiant tvaraus Viduržemio 
jūros regiono augimo.

Or. en
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