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Grozījums Nr. 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
apsaimniekot resursus tā, lai sekmētu 
izaugsmi, labklājību, drošību un 
ilgtspējīgu vides aizsardzību teritorijās, 
kurām ir kopīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās 
un kultūras iezīmes;

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
izstrādāt teritoriālās sadarbības projektus, 
jo īpaši ekonomikas un vides jomā,
teritorijās, kurām ir kopīgas ģeogrāfiskās, 
vēsturiskās un kultūras iezīmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
apsaimniekot resursus tā, lai sekmētu 
izaugsmi, labklājību, drošību un ilgtspējīgu 
vides aizsardzību teritorijās, kurām ir 
kopīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās un 
kultūras iezīmes;

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
apsaimniekot resursus tā, lai mazinātu 
krīzes postošo ietekmi un sekmētu 
darbavietu radīšanu, izaugsmi, labklājību, 
drošību un ilgtspējīgu vides aizsardzību 
teritorijās, kurām ir kopīgas ģeogrāfiskās, 
vēsturiskās un kultūras iezīmes;
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Or. es

Grozījums Nr. 3
Ivari Padar

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
apsaimniekot resursus tā, lai sekmētu 
izaugsmi, labklājību, drošību un ilgtspējīgu 
vides aizsardzību teritorijās, kurām ir 
kopīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās un 
kultūras iezīmes;

1. atzinīgi vērtē makroreģionālās stratēģijas 
jēdzienu, kas, balstoties uz esošajos 
makroreģionos (Baltijas jūras reģionā un 
Donavas reģionā) gūto pieredzi, var 
mudināt dalībvalstis, reģionus, vietējās 
pārvaldes iestādes un trešās valstis 
apsaimniekot resursus tā, lai sekmētu 
izaugsmi, labklājību, drošību un ilgtspējīgu 
vides aizsardzību teritorijās, kurām ir 
kopīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās un 
kultūras iezīmes; turklāt aicina nodrošināt
lielāku sinerģiju starp dažādām 
makroreģionālajām stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Göran Färm

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pieprasa ES budžetā rast līdzekļus, lai 
ilgākā termiņā nodrošinātu finansējumu 
makroreģionālajām stratēģijām ar mērķi 
finansēt darbības, uz kurām neattiecas 
kohēzijas politika, proti, sadarbību ar 
trešām valstīm; turklāt Baltijas jūras 
reģiona stratēģijas īstenošanā gūtā 
pieredze norāda, ka stratēģiju veicinošo 
projektu plānošanai un izstrādei ir 
nepieciešams sākumkapitāls;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. atzīmē, ka makroreģions nav 
institucionāls Eiropas Savienības līmenis; 
uzskata, ka makroreģionālajām 
stratēģijām nevajadzētu aptvert visas 
politikas jomas, bet vajadzētu 
koncentrēties uz problēmām, kas ir 
kopējas visam makroreģionam un var tikt 
noteiktas saskaņā ar partnerības 
principu;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Ivari Padar

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju un Padomi ņemt vērā 
ES makroreģionālās stratēģijas, pieņemot 
lēmumus par tādām budžeta pozīcijām kā 
Kohēzijas fonds un struktūrfondi, 
pētniecība un izstrāde un jo īpaši 
reģionālā sadarbība; turklāt aicina 
Komisiju un Padomi izvērtēt, vai 
makroreģionālajām stratēģijām ir 
nepieciešams tiešs finansējums, lai 
nodrošinātu to veiksmīgu īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Ivari Padar

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka attiecībā uz kopējām 
problēmām (vidi, migrāciju u. c.) 
makroreģionālajās stratēģijās jāveicina 
koordinēta politika starp ES dalībvalstīm 
un ES neietilpstošām valstīm, ko atbalsta 
kaimiņattiecību politika;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ivari Padar

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atzinīgi vērtē makroreģionālo 
stratēģiju, kas ES kaimiņattiecību politikā 
ir instruments dialoga izveidei, kā arī
attiecību un sadarbības veicināšanai 
austrumu un dienvidu dimensijās;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ivari Padar

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzinīgi vērtē Arābu pavasara 
notikumus un uzskata tos par spēcīgu 
pamudinājumu izstrādāt jaunu un aktīvu 
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kaimiņattiecību politiku, to vismaz daļēji 
sasaistot ar makroreģionālo stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īpaši atbalstīt ideju par 
Jonijas-Adrijas jūras reģionu, pienācīgi 
ņemot vērā kaimiņattiecību politiku,
veicināt ciešāku sadarbību konkrētā 
teritorijā, kurā ietilpst ES dalībvalstis un 
kaimiņvalstis, kuru kopīgā mantojuma 
galvenais, taču ne vienīgais elements ir 
Vidusjūra, un radīt sinerģiju ar 
attiecīgajām iestādēm, piemēram, ar 
Eiropas Investīciju banku un Vidusjūras 
reģiona valstu savienību;

2. ņemot vērā daudzās ekonomikas, 
sociālās un vides problēmas, ar kurām 
jāsaskaras Vidusjūras reģionam, uzsver, 
ka būtu lietderīgi izveidot Vidusjūras 
makroreģionu, lai veicinātu ciešāku 
sadarbību konkrētā teritorijā, kurā ietilpst 
ES dalībvalstis un kaimiņvalstis, kuru 
kopīgā mantojuma galvenais, taču ne 
vienīgais elements ir Vidusjūra, attiecīgi 
ņemot vērā kaimiņattiecību politiku; 
uzskata, ka šajā makroreģionā jābūt arī 
iespējamai sadarbībai apakšreģionu 
līmenī attiecībā uz noteiktiem projektiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īpaši atbalstīt ideju par 
Jonijas-Adrijas jūras reģionu, pienācīgi 
ņemot vērā kaimiņattiecību politiku,
veicināt ciešāku sadarbību konkrētā 
teritorijā, kurā ietilpst ES dalībvalstis un 

2. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īpaši atbalstīt ideju par 
Jonijas-Adrijas jūras reģionu, pienācīgi 
ņemot vērā Eiropas Kaimiņattiecību 
politiku, veicināt ciešāku sadarbību 
konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā, kurā 
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kaimiņvalstis, kuru kopīgā mantojuma 
galvenais, taču ne vienīgais elements ir 
Vidusjūra, un radīt sinerģiju ar attiecīgajām 
iestādēm, piemēram, ar Eiropas Investīciju 
banku un Vidusjūras reģiona valstu 
savienību;

ietilpst ES dalībvalstis, ES kandidātvalstis
un kaimiņvalstis, kuru kopīgā mantojuma 
galvenais, taču ne vienīgais elements ir 
Vidusjūra, un radīt sinerģiju ar attiecīgajām 
iestādēm un partnerībām, piemēram, ar 
Eiropas Investīciju banku un Vidusjūras 
reģiona valstu savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2 punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īpaši atbalstīt ideju par 
Jonijas-Adrijas jūras reģionu, pienācīgi 
ņemot vērā kaimiņattiecību politiku,
veicināt ciešāku sadarbību konkrētā 
teritorijā, kurā ietilpst ES dalībvalstis un 
kaimiņvalstis, kuru kopīgā mantojuma
galvenais, taču ne vienīgais elements ir 
Vidusjūra, un radīt sinerģiju ar attiecīgajām 
iestādēm, piemēram, ar Eiropas 
Investīciju banku un Vidusjūras reģiona 
valstu savienību;

2. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īpaši atbalstīt ideju par 
Jonijas-Adrijas jūras reģionu, pienācīgi 
ņemot vērā kaimiņattiecību politiku,
veicināt ciešāku sadarbību konkrētā 
teritorijā, kurā ietilpst ES dalībvalstis un 
kaimiņvalstis, kuru kopīgā mantojuma 
galvenais, taču ne vienīgais elements ir 
Vidusjūra, un radīt sinerģiju ar attiecīgajām 
iestādēm;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka Vidusjūras mēroga 
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makroreģions nodrošinās patiesu 
pievienoto vērtību konkrētiem Savienības 
projektiem attiecībā uz Vidusjūras 
reģionu, ja tiks ievērota papildināmības 
loģika un jo īpaši attiecīgā gadījumā tiks 
noteiktas finanšu iemaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālā stratēģija ir svarīgs 
Rietumbalkānu teritoriju izlīguma 
nodrošināšanas faktors un tādējādi var 
palīdzēt šīm valstīm tikt iekļautām ES;

Or. lt

Grozījums Nr. 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka Vidusjūras reģiona 
makroreģionālās stratēģijas īstenošanai ir 
jāizmanto esošo reģionālo iestāžu pieredze 
un paveiktais un jāizpēta sinerģijas 
iespējas ar tām, jo īpaši ne tikai ar 
Savienību Vidusjūrai, bet arī ar Eiropas 
Investīciju banku un Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un 
vietējo pašvaldību asambleju (ARLEM);



PE480.898v01-00 10/20 AM\891906LV.doc

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta
jaunas Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, lai
nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma un cilvēktiesību 
principus;

3. uzskata, ka jaunas Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālās stratēģijas izstrādei 
jāvelta resursi no šai jomai paredzētājiem 
budžetu līdzekļiem, lai ar pietiekamiem 
aizsardzības pasākumiem nodrošinātu, ka 
finansējums tiek efektīvi izmantots, 
vajadzības gadījumā sekmējot principa 
„vairāk par vairāk” ievērošanu un vienmēr 
stingri ievērojot tiesiskuma un 
cilvēktiesību principus;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta 
jaunas Jonijas-Adrijas jūras
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma un cilvēktiesību 
principus;

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta 
Vidusjūras makroreģionālās stratēģijas 
izstrādei, darot visu iespējamo, lai
pieejamais finansējums tiek izmantots pēc 
iespējas efektīvāk, vajadzības gadījumā 
sekmējot principa „vairāk par vairāk” 
ievērošanu un vienmēr stingri ievērojot 
tiesiskuma un cilvēktiesību principus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 18
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta 
jaunas Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma un cilvēktiesību 
principus;

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta 
jaunas Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots un labvēlīgi ietekmē 
tos sociālos slāņus, kurus ekonomikas 
krīze skārusi visvairāk, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma un cilvēktiesību 
principus;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pienācīgi resursi jāvelta
jaunas Jonijas-Adrijas jūras
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma un cilvēktiesību 
principus;

3. uzskata, ka pienācīgus resursus varētu 
veltīt jaunas Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionālās stratēģijas izstrādei ar 
pietiekamiem aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu, ka pieejamais finansējums 
tiek efektīvi izmantots, vajadzības 
gadījumā sekmējot principa „vairāk par 
vairāk” ievērošanu un vienmēr stingri 
ievērojot tiesiskuma, cilvēktiesību 
pamatbrīvību un demokrātijas principus;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pieprasa, lai visi Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģionam paredzētie līdzekļi tiktu 
piešķirti, pienācīgi ņemot vērā katras 
apakšgrupas demogrāfisko un teritoriālo 
dimensiju;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka stratēģijas izstrādes laikā ir 
nepieciešama sadarbība starp valstīm un 
reģioniem, kas neietilpst ES un kas vēlas 
tikt iekļauti Vidusjūras makroreģionā, šim 
nolūkam izmantojot Kaimiņattiecību un 
partnerības finanšu instrumentu;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

4. uzsver, ka Vidusjūras makroreģiona 
galvenās darbības jomas varētu būt
ilgtspējīga tūrisma veicināšana, kas varētu 
palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšana, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešana nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma, jūras drošība un drošums 
un jūras vides aizsardzība, pateicoties 
integrēta jūrniecības darbību 
brīdināšanas un uzraudzības sistēmu tīkla 
izveidei, pārreģionālu enerģētikas tīklu 
izveide, sadarbība zinātnes un augstskolu 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, kultūras, 
izglītības un apmācības tīklu izveidei, kas 
veicina nodarbinātību un uzlabo 
kaimiņattiecības, pasākumu ieviešanai 
nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma, pārmērīgas un nelegālās 
zvejas, un efektīvu administratīvo iestāžu 
stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un efektīvu administratīvo
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
turpmākai attīstīšanai, kas varētu novērst 
ar autoceļu transportu saistītās problēmas,
pasākumu ieviešanai nolūkā aizsargāt 
Vidusjūru no piesārņojuma, stratēģiju 
izstrādei administratīvo iestāžu 
efektivitātes paaugstināšanai, lai tādējādi 
risinātu iespējamās ar neefektīvu 
pārvaldību saistītās problēmas, kā arī 
stratēģiju izstrādei ar mērķi apkarot 
nelegālo imigrāciju ES;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
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piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, īpašu uzmanību 
veltot vadītāju apmācībai, lai tādējādi 
risinātu iespējamās ar neefektīvu 
pārvaldību saistītās problēmas; uzskata, ka 
makroreģionālajā stratēģijā ir svarīgi 
ņemt vērā arī vides aizsardzības, 
enerģētikas, klimata izmaiņu, zinātnisko 
pētījumu un inovāciju, kultūras 
mantojuma saglabāšanas, konkurētspējas 
palielināšanas un darba vietu radīšanas 
problēmas;

Or. lt

Grozījums Nr. 26
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta 
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu 
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma, kā arī labas pārvaldības un
efektīvu administratīvo iestāžu 
stiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai, kas 
varētu palīdzēt mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, ilgtspējīga jūras transporta
attīstīšanai, kas varētu novērst ar autoceļu 
transportu saistītās problēmas, pasākumu
ieviešanai nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un efektīvu administratīvo 
iestāžu stiprināšanai, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

4. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras 
makroreģiona galvenajām darbības jomām 
jābūt darbavietu radīšanai, veicinot 
ilgtspējīgu tūrismu, kas varētu palīdzēt 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
attīstot ilgtspējīgu jūras transportu, kas 
varētu novērst ar autoceļu transportu 
saistītās problēmas, ieviešot pasākumus
nolūkā aizsargāt Vidusjūru no 
piesārņojuma un stiprinot administratīvo
iestāžu efektivitāti, lai tādējādi risinātu 
iespējamās ar neefektīvu pārvaldību 
saistītās problēmas;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts



AM\891906LV.doc 17/20 PE480.898v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai;

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai, ņemot vērā stratēģiju attiecībā 
uz trešām valstīm tādās jomās kā 
nabadzības apkarošana, kā arī 
nodarbinātības un godīgas tirdzniecības 
veicināšana, tādējādi sekmējot 
makroreģiona stabilitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai;

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions būtiski veicinātu efektīvas 
stratēģijas izveidi imigrantu plūsmas 
pienācīgai pārvaldībai;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai;

5. uzskata, ka ir svarīgi, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu 
stratēģiju imigrantu plūsmas pienācīgai 
pārvaldībai un gūt savstarpēju labumu no 
palielinātās mobilitātes;
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Savienību apsvērt iespēju 
izstrādāt īpaši Vidusjūras reģiona valstīm 
veltītu ES makroreģionālo stratēģiju, kas 
aptvertu valstis vai reģionus, kuriem ir 
kopīga viena vai vairākas iezīmes vai 
problēmas drošības un aizsardzības jomā, 
piemēram, jūras drošības, kuģošanas 
drošības un jūras vides aizsardzības jomā, 
izveidojot integrētu ziņošanas un 
uzraudzības sistēmu tīklu jūrniecības 
jomā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Savienību apsvērt iespēju 
izstrādāt īpaši Vidusjūras reģiona valstīm 
veltītu ES makroreģionālo stratēģiju, kas 
aptvertu valstis vai reģionus, kuriem ir 
kopīga viena vai vairākas iezīmes vai 
problēmas drošības un aizsardzības jomā, 
piemēram, jūras drošības, kuģošanas 
drošības un jūras vides aizsardzības jomā, 
izveidojot integrētu ziņošanas un 
uzraudzības sistēmu tīklu jūrniecības jomā.

6. aicina Savienību apsvērt iespēju 
izstrādāt īpaši Vidusjūras reģiona valstīm 
veltītu ES makroreģionālo stratēģiju, kas 
aptvertu valstis vai reģionus, kuriem ir 
kopīga viena vai vairākas iezīmes vai 
problēmas drošības un aizsardzības jomā, 
piemēram, jūras drošības, kuģošanas 
drošības un jūras vides aizsardzības jomā, 
izveidojot integrētu ziņošanas un 
uzraudzības sistēmu tīklu jūrniecības jomā;
aicina Savienību izvērtēt iespējas un 
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savstarpējo labumu, kas rastos, izveidojot 
visaptverošu ES makroreģionālo 
stratēģiju Vidusjūras dienvidu reģionam.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Savienību apsvērt iespēju 
izstrādāt īpaši Vidusjūras reģiona valstīm 
veltītu ES makroreģionālo stratēģiju, kas 
aptvertu valstis vai reģionus, kuriem ir 
kopīga viena vai vairākas iezīmes vai 
problēmas drošības un aizsardzības jomā, 
piemēram, jūras drošības, kuģošanas 
drošības un jūras vides aizsardzības jomā, 
izveidojot integrētu ziņošanas un 
uzraudzības sistēmu tīklu jūrniecības jomā.

6. aicina Savienību apsvērt iespēju 
izstrādāt īpaši Vidusjūras reģiona valstīm 
veltītu ES makroreģionālo stratēģiju, kas 
aptvertu valstis vai reģionus, kuriem ir 
kopīga viena vai vairākas iezīmes vai 
problēmas jūras drošības, kuģošanas 
drošības un jūras vides aizsardzības jomā, 
izveidojot integrētu ziņošanas un 
uzraudzības sistēmu tīklu jūrniecības jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 35
Göran Färm

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka turpmāku makroreģionālo 
stratēģiju izveidē, izvairoties no nejaušas 
pieejas un novēršot neatbilstības, 
jāizmanto augšupēja pieeja, kas 
pamatojas uz vietējo ieinteresēto pušu 
patiesu motivāciju;



PE480.898v01-00 20/20 AM\891906LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 36
Mario Mauro

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina šādā stratēģijā kā vienu no 
galvenajām prioritātēm iekļaut dienvidu 
valstu tirdzniecības attīstību, reģionālo 
tirgu izveidi, kā arī tirdzniecības tarifu 
samazināšanu un šķēršļu novēršanu starp 
reģiona valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Mario Mauro

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka inovācijas, enerģētika, 
izglītība un tūrisms ir galvenās izaugsmes 
jomas, kurās var un vajag stiprināt 
sinerģiju un reģionālo sadarbību, lai 
panāktu ilgtspējīgu izaugsmi Vidusjūras 
reģionā;

Or. en


