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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om hulpbronnen zodanig te 
beheren dat groei, welvaart, veiligheid en 
duurzame milieubescherming in gebieden 
die geografische, historische en culturele 
kenmerken gemeen hebben, worden 
bevorderd;

1. . juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om met name op 
economisch en milieugebied territoriale 
samenwerkingsprojecten te ontwikkelen in 
gebieden die geografische, historische en 
culturele kenmerken gemeen hebben;

Or. fr

Amendement 2
Willy Meyer
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om hulpbronnen zodanig te 
beheren dat groei, welvaart, veiligheid en 
duurzame milieubescherming in gebieden 
die geografische, historische en culturele 
kenmerken gemeen hebben, worden 

1. juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om hulpbronnen zodanig te 
beheren dat de vernietigende gevolgen van 
de crisis worden verzacht en schepping 
van werkgelegenheid, groei, welvaart, 
veiligheid en duurzame milieubescherming 
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bevorderd; in gebieden die geografische, historische 
en culturele kenmerken gemeen hebben, 
worden bevorderd;

Or. es

Amendement 3
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om hulpbronnen zodanig te 
beheren dat groei, welvaart, veiligheid en 
duurzame milieubescherming in gebieden 
die geografische, historische en culturele 
kenmerken gemeen hebben, worden 
bevorderd;

1. . juicht het concept toe van een 
macroregionale strategie, die op basis van 
de met bestaande macroregio's (het 
Oostzee- en het Donaugebied) opgedane 
ervaring lidstaten, regio's, lokale 
autoriteiten en derde landen kan 
aanmoedigen om hulpbronnen zodanig te 
beheren dat groei, welvaart, veiligheid en 
duurzame milieubescherming in gebieden 
die geografische, historische en culturele 
kenmerken gemeen hebben, worden 
bevorderd; pleit tevens voor grotere 
synergie tussen de verschillende 
macroregionale strategieën;

Or. en

Amendement 4
Göran Färm

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt in het kader van de EU-
begroting om een financieringsoplossing 
op langere termijn voor de 
macroregionale strategieën, om acties die 
niet onder het cohesiebeleid vallen, zoals 
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samenwerking met derde landen, te 
financieren; bovendien is uit de ervaring 
met de strategie voor de Oostzee het 
belang van startkapitaal voor de planning 
en voorbereiding van projecten ten 
behoeve van de strategie gebleken;

Or. en

Amendement 5
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de macroregio's geen 
extra institutionele bestuurslaag van de 
Europese Unie vormen; is van mening dat 
macroregionale strategieën niet op alle 
beleidsterreinen betrekking moeten 
hebben, maar in de eerste plaats gericht 
moeten zijn op de gezamenlijke 
uitdagingen van een macroregio die in het 
kader van een partnerschap kunnen 
worden geïdentificeerd,

Or. lt

Amendement 6
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
met de macroregionale strategieën van de 
EU rekening te houden wanneer zij 
beslissingen nemen over de 
begrotingstoewijzingen, zoals de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds, 
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onderzoek en ontwikkeling en met name 
regionale samenwerking; verzoekt de 
Commissie en de Raad tevens om te 
bezien of voor de macroregionale 
strategieën directe financiering nodig is 
ten behoeve van een succesvolle 
implementatie;

Or. en

Amendement 7
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

; 1 ter. wijst erop dat gestimuleerd moet 
worden dat de lidstaten van de EU en 
derde landen in het kader van de 
macroregionale strategieën een 
gecoördineerd beleid voeren om de 
gemeenschappelijke uitdagingen (milieu, 
migratie, etc.) met behulp van het 
nabuurschapsbeleid aan te gaan

Or. en

Amendement 8
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. juicht de macroregionale 
strategie toe als middel om de dialoog te 
bevorderen en de betrekkingen en 
samenwerking in het kader van de 
oostelijke en zuidelijke dimensies van het 
Europese nabuurschapsbeleid te 
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verbeteren;

Or. en

Amendement 9
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. juicht de gebeurtenissen van 
de Arabische Lente toe en beschouwt deze 
als een krachtige katalysator voor de 
ontwikkeling van een nieuw actief 
nabuurschapsbeleid, als zij, ten minste 
gedeeltelijk, aan een macroregionale 
strategie gelieerd worden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden om specifieke 
steun te verlenen aan het idee van een 
Ionisch-Adriatische macroregio, met 
behoorlijke inachtneming van het 
nabuurschapsbeleid; om nauwere 
samenwerking te bevorderen in een 
specifiek gebied dat bestaat uit EU-
lidstaten en buurlanden met de 
Middellandse Zee als het voornaamste, 
maar niet enige element van hun 
gemeenschappelijk erfgoed; en om te 
streven naar een synergetische 

2. onderstreept, gezien de talloze 
economische, sociale en ecologische 
uitdagingen waarmee alle Middellandse 
Zeeregio's worden geconfronteerd, het 
belang van de vorming van een 
macroregio voor het hele Middellandse 
Zeegebied, om nauwere samenwerking te 
bevorderen in dit specifieke gebied dat 
bestaat uit EU-lidstaten en buurlanden met 
de Middellandse Zee als het voornaamste, 
maar niet enige element van hun 
gemeenschappelijk erfgoed, met 
behoorlijke inachtneming van het 
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samenwerking met betrokken instellingen, 
zoals de Europese Investeringsbank en de 
Unie voor het Middellandse Zeegebied;

nabuurschapsbeleid; is van mening dat 
deze macroregio tegelijkertijd 
samenwerking op specifieke projecten op 
subregionaal niveau mogelijk moet 
maken;

Or. fr

Amendement 11
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden om specifieke 
steun te verlenen aan het idee van een 
Ionisch-Adriatische macroregio, met 
behoorlijke inachtneming van het 
nabuurschapsbeleid; om nauwere 
samenwerking te bevorderen in een 
specifiek gebied dat bestaat uit EU-
lidstaten en buurlanden met de 
Middellandse Zee als het voornaamste, 
maar niet enige element van hun 
gemeenschappelijk erfgoed; en om te 
streven naar een synergetische 
samenwerking met betrokken instellingen, 
zoals de Europese Investeringsbank en de 
Unie voor het Middellandse Zeegebied;

2. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden om specifieke 
steun te verlenen aan het idee van een 
Ionisch-Adriatische macroregio, met 
behoorlijke inachtneming van het 
Europese nabuurschapsbeleid; om nauwere 
samenwerking te bevorderen in een 
specifiek geografisch gebied dat bestaat uit 
EU-lidstaten, kandidaat-EU-lidstaten en 
buurlanden met de Middellandse Zee als 
het voornaamste, maar niet enige element 
van hun gemeenschappelijk erfgoed; en om 
te streven naar een synergetische 
samenwerking met betrokken instellingen 
en relevante partnerschappen, zoals de 
Europese Investeringsbank en de Unie voor 
het Middellandse Zeegebied;

Or. en

Amendement 12
Willy Meyer
namens de GUE/NGL fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden om specifieke 
steun te verlenen aan het idee van een 
Ionisch-Adriatische macroregio, met 
behoorlijke inachtneming van het 
nabuurschapsbeleid; om nauwere 
samenwerking te bevorderen in een 
specifiek gebied dat bestaat uit EU-
lidstaten en buurlanden met de 
Middellandse Zee als het voornaamste, 

2. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden om specifieke 
steun te verlenen aan het idee van een 
Ionisch-Adriatische macroregio, met 
behoorlijke inachtneming van het 
nabuurschapsbeleid; om nauwere 
samenwerking te bevorderen in een 
specifiek gebied dat bestaat uit EU-
lidstaten en buurlanden met de 
Middellandse Zee als het voornaamste, 
maar niet enige element van hun 
gemeenschappelijk erfgoed; en om te 
streven naar een synergetische 
samenwerking met betrokken 
instellingen;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat een macroregio op 
mediterrane schaal een duidelijke 
meerwaarde kan opleveren voor concrete 
projecten van de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, vanuit een 
oogpunt van complementariteit en vooral 
in de vorm van financiële bijdragen 
indien nodig;

Or. fr

Amendement 14
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie een 
belangrijk element van verzoening tussen 
de westelijke Balkangebieden vormt en 
daardoor aan de integratie van deze 
landen in de EU kan bijdragen;

Or. lt

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. acht het voor een macroregionale 
strategie voor het Middellands Zeegebied 
noodzakelijk om gebruik te maken van de 
ervaring van bestaande regionale 
instellingen en mogelijke synergie met 
deze na te streven; in het bijzonder, naast 
de Unie voor het Middellandse Zeegebied, 
de Europese Investeringsbank en de 
ARLEM;

Or. fr

Amendement 16
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat passende 3. is van mening dat de middelen uit de 
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hulpbronnen, moeten worden besteed aan 
de ontwikkeling van een nieuwe Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie, met 
voldoende waarborgen dat bestaande 
financiering op doelmatige wijze wordt 
gebruikt, waarbij desnoods het "meer voor
meer"-beginsel wordt bevorderd, en altijd 
met strikte inachtneming van de rechtsstaat 
en op basis van eerbied voor de 
mensenrechten;

begrotingen die voor deze sector reeds 
beschikbaar zijn, moeten worden besteed 
aan de ontwikkeling van een nieuwe 
Ionisch-Adriatische macroregionale 
strategie, met voldoende waarborgen dat 
bestaande financiering op doelmatige wijze 
wordt gebruikt, waarbij desnoods het 
"meer voor meer"-beginsel wordt 
bevorderd, en altijd met strikte 
inachtneming van de rechtsstaat en op 
basis van eerbied voor de mensenrechten;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
moeten worden besteed aan de 
ontwikkeling van een nieuwe 
macroregionale strategie met voldoende 
waarborgen dat bestaande financiering op 
doelmatige wijze wordt gebruikt, waarbij 
desnoods het "meer voor meer"-beginsel 
wordt bevorderd, en altijd met strikte 
inachtneming van de rechtsstaat en op 
basis van eerbied voor de mensenrechten;

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
moeten worden besteed aan de 
ontwikkeling van een nieuwe 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied, waarbij 
bestaande financiering echter zo doelmatig 
mogelijk moet worden gebruikt en
desnoods het "meer voor meer"-beginsel 
wordt bevorderd, en altijd met strikte 
inachtneming van de rechtsstaat en op 
basis van eerbied voor de mensenrechten;

Or. fr

Amendement 18
Willy Meyer
namens de GUE/NGL fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
moeten worden besteed aan de 
ontwikkeling van een nieuwe Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie, met 
voldoende waarborgen dat bestaande 
financiering op doelmatige wijze wordt 
gebruikt, waarbij desnoods het "meer voor
meer"-beginsel wordt bevorderd, en altijd 
met strikte inachtneming van de rechtsstaat 
en op basis van eerbied voor de 
mensenrechten;

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
moeten worden besteed aan de 
ontwikkeling van een nieuwe Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie, met 
voldoende waarborgen dat bestaande 
financiering op doelmatige wijze wordt 
gebruikt en benut wordt voor de sociale 
klassen die het meest door de 
economische crisis zijn getroffen, waarbij 
desnoods het "meer voor meer"-beginsel 
wordt bevorderd, en altijd met strikte 
inachtneming van de rechtsstaat en op 
basis van eerbied voor de mensenrechten;

Or. es

Amendement 19
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
zouden kunnen worden besteed aan de
ontwikkeling van een nieuwe Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie, met 
voldoende waarborgen dat bestaande 
financiering op doelmatige wijze wordt 
gebruikt, waarbij desnoods het "meer voor
meer"-beginsel wordt bevorderd, en altijd 
met strikte inachtneming van de rechtsstaat 
en op basis van eerbied voor de 
mensenrechten;

3. is van mening dat passende hulpbronnen 
zouden kunnen worden besteed aan de 
ontwikkeling van een nieuwe Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie, met 
voldoende waarborgen dat bestaande 
financiering op doelmatige wijze wordt 
gebruikt, waarbij desnoods het "meer voor
meer"-beginsel wordt bevorderd, en altijd 
met strikte inachtneming van de rechtsstaat 
en op basis van eerbied voor de 
mensenrechten, de fundamentele 
vrijheden en de democratie;

Or. en

Amendement 20
Pino Arlacchi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wenst dat elke hulpbron voor de 
Ionisch-Adriatische macroregio wordt 
toegekend volgens criteria die 
overeenkomen met de demografie en 
oppervlakte van elke subentiteit;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van 
deelname, reeds in de definitiefase van de 
strategie, van landen en regio's die geen 
lid zijn van de EU, maar in een 
mediterrane macroregio geïntegreerd 
willen worden, waartoe gebruik wordt 
gemaakt van het financiële
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor een mediterrane macroregio vooral 
zouden kunnen bestaan in de bevordering 
van een duurzaam toerisme ter 
ondersteuning van het midden- en 
kleinbedrijf; de ontwikkeling van 
duurzaam zeevervoer ter verlichting van de 
problemen van het wegvervoer; de 
invoering van maatregelen om de 
Middellandse Zee tegen vervuiling te 
beschermen; maritieme veiligheid en 
bescherming van het mariene milieu door 
middel van een geïntegreerd netwerk van 
rapportage- en bewakingssystemen voor 
de maritieme activiteiten; de ontwikkeling 
van transregionale energienetwerken; 
wetenschappelijke en universitaire 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 23
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling, 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de vorming van netwerken 
voor cultuur, onderwijs en scholing, 
waarbij de werkgelegenheid wordt 
gestimuleerd en goede 
nabuurschapsbetrekkingen worden 
bevorderd; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling, 
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overbevissing en illegale visserij te 
beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken

Or. en

Amendement 24
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; de ontwikkeling van 
strategieën voor efficiëntere 
overheidsdiensten om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken; en tevens de 
ontwikkeling van strategieën om de 
illegale immigratie in de EU te bestrijden;

Or. de

Amendement 25
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
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voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur, met name de 
opleiding van leidinggevenden, om 
eventuele problemen als gevolg van 
inefficiënt bestuur aan te pakken; is van 
mening dat de macroregionale strategie 
gericht moet zijn op problemen inzake 
milieubescherming en -behoud, energie, 
klimaatverandering, onderzoek en 
innovatie, behoud van culturele 
hulpbronnen, concurrentie en schepping 
van werkgelegenheid;

Or. lt

Amendement 26
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
goed openbaar bestuur;

Or. en
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Amendement 27
Willy Meyer
namens de GUE/NGL fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de bevordering van een 
duurzaam toerisme ter ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

4. benadrukt dat belangrijke steungebieden 
voor de Ionisch-Adriatische macroregio 
moeten bestaan in de schepping van 
werkgelegenheid door de bevordering van 
een duurzaam toerisme ter ondersteuning 
van het midden- en kleinbedrijf; de 
ontwikkeling van duurzaam zeevervoer ter 
verlichting van de problemen van het 
wegvervoer; de invoering van maatregelen 
om de Middellandse Zee tegen vervuiling 
te beschermen; en de versterking van een 
efficiënt openbaar bestuur om eventuele 
problemen als gevolg van inefficiënt
bestuur aan te pakken;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren 
van een nieuwe strategie voor een 
behoorlijk beheer van migratiestromen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 29
Willy Meyer
namens de GUE/NGL fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren van 
een nieuwe strategie voor een behoorlijk 
beheer van migratiestromen, ;

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren van 
een nieuwe strategie voor een behoorlijk 
beheer van migratiestromen, door middel 
van een strategie met derde landen ter 
bestrijding van armoede en ten gunste van 
werkgelegenheid en billijke handel, 
waardoor aan de stabiliteit in de 
macroregio wordt bijgedragen;

Or. es

Amendement 30
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren 
van een nieuwe strategie voor een 
behoorlijk beheer van migratiestromen;

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio een belangrijke bijdrage levert 
om een efficiënte strategie inzake het 
beheer van regelgeving voor 
migratiestromen mogelijk te maken

Or. de

Amendement 31
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. acht het essentieel dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren van 
een nieuwe strategie voor een behoorlijk 
beheer van migratiestromen;

5. acht het van belang dat de nieuwe 
macroregio bijdraagt aan het definiëren van 
een nieuwe strategie voor een behoorlijk 
beheer van migratiestromen; de 
wederzijdse voordelen van een 
toegenomen mobiliteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om te overwegen een 
gerichte macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied te ontwikkelen 
met landen of regio's die een of meer 
kenmerken of uitdagingen op het gebied 
van defensie en veiligheid gemeen 
hebben, zoals maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging en de bescherming 
van het mariene milieu, door middel van 
een geïntegreerd netwerk van meldings-
en toezichtsystemen voor maritieme 
activiteiten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 33
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om te overwegen een 
gerichte macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied te ontwikkelen 
met landen of regio's die een of meer 
kenmerken of uitdagingen op het gebied 
van defensie en veiligheid gemeen hebben, 
zoals maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging en de bescherming van het 
mariene milieu, door middel van een 
geïntegreerd netwerk van meldings- en 
toezichtsystemen voor maritieme 
activiteiten.

6. verzoekt de Unie om te overwegen een 
gerichte macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied te ontwikkelen 
met landen of regio's die een of meer 
kenmerken of uitdagingen op het gebied 
van defensie en veiligheid gemeen hebben, 
zoals maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging en de bescherming van het 
mariene milieu, door middel van een 
geïntegreerd netwerk van meldings- en 
toezichtsystemen voor maritieme 
activiteiten; verzoekt de Unie de 
mogelijkheden en wederzijdse voordelen 
van de uitwerking van een Europese 
macroregionale strategie voor het 
zuidelijk Middellandse Zeegebied te 
onderzoeken.

Or. en

Amendement 34
Willy Meyer
namens de GUE/NGL fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om te overwegen een 
gerichte macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied te ontwikkelen 
met landen of regio's die een of meer 
kenmerken of uitdagingen op het gebied 
van defensie en veiligheid gemeen hebben, 
zoals maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging en de bescherming van het 
mariene milieu, door middel van een 
geïntegreerd netwerk van meldings- en 
toezichtsystemen voor maritieme 
activiteiten.

6. verzoekt de Unie om te overwegen een 
gerichte macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied te ontwikkelen 
met landen of regio's die een of meer 
kenmerken of uitdagingen op het gebied 
van defensie en veiligheid gemeen hebben 
op het gebied van maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging en de bescherming 
van het mariene milieu, door middel van 
een geïntegreerd netwerk van meldings- en 
toezichtsystemen voor maritieme 
activiteiten.

Or. es
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Amendement 35
Göran Färm

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de bepaling van 
toekomstige macroregionale strategieën 
het resultaat moet zijn van een bottom-up 
proces, dat gebaseerd is op de werkelijke 
motivatie van de relevante actoren op het 
gebied, waarbij risico's en incoherentie 
acties uitgesloten zijn;

Or. en

Amendement 36
Mario Mauro

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wenst dat de ontwikkeling van de 
zuid-zuid-handel, de vorming van 
regionale markten en de vermindering 
van douanerechten en beletselen voor de 
handel tussen de landen van de regio 
prioriteiten van een dergelijke strategie 
vormen;

Or. en

Amendement 37
Mario Mauro

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat innovatie, energie, 
onderwijs en toerisme essentiële terreinen 
voor groei zijn waarin de synergie en 
regionale samenwerking versterkt kunnen 
en moeten worden ten behoeve van een 
duurzame groei in het Middellandse 
Zeegebied.

Or. en


