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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
zarządzania zasobami w sposób 
wspierający wzrost, dobrobyt, 
bezpieczeństwo i zrównoważoną ochronę 
środowiska na obszarach o wspólnych 
cechach geograficznych, historycznych i 
kulturowych;

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
rozwijania projektów współpracy 
terytorialnej, zwłaszcza w dziedzinach 
związanych z gospodarką i środowiskiem
na obszarach o wspólnych cechach 
geograficznych, historycznych i 
kulturowych;

Or. fr

Poprawka 2
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
zarządzania zasobami w sposób 
wspierający wzrost, dobrobyt, 
bezpieczeństwo i zrównoważoną ochronę 
środowiska na obszarach o wspólnych 
cechach geograficznych, historycznych i 

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
zarządzania zasobami w sposób łagodzący 
katastrofalne skutki kryzysu i wspierający 
tworzenie miejsc pracy, wzrost, dobrobyt, 
bezpieczeństwo i zrównoważoną ochronę 
środowiska na obszarach o wspólnych 
cechach geograficznych, historycznych i 
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kulturowych; kulturowych;

Or. es

Poprawka 3
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
zarządzania zasobami w sposób 
wspierający wzrost, dobrobyt, 
bezpieczeństwo i zrównoważoną ochronę 
środowiska na obszarach o wspólnych 
cechach geograficznych, historycznych i 
kulturowych;

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
strategii makroregionalnej, która na 
podstawie doświadczenia zdobytego w 
istniejących makroregionach (Morze 
Bałtyckie i regiony naddunajskie) może 
zachęcić państwa członkowskie, regiony, 
władze lokalne i państwa trzecie do 
zarządzania zasobami w sposób 
wspierający wzrost, dobrobyt, 
bezpieczeństwo i zrównoważoną ochronę 
środowiska na obszarach o wspólnych 
cechach geograficznych, historycznych i 
kulturowych; wzywa również do większej 
synergii pomiędzy różnymi strategiami 
makroregionalnymi;

Or. en

Poprawka 4
Göran Färm

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się bardziej 
długoterminowego rozwiązania 
finansowego dla strategii 
makroregionalnych w ramach budżetu 
UE, aby sfinansować działania nieobjęte 
polityką spójności, tj. współpracę z 
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państwami trzecimi; doświadczenia 
strategii dla regionu Morza Bałtyckiego 
wskazuje ponadto na zapotrzebowanie na 
„kapitał początkowy” w związku z 
planowaniem i przygotowaniem 
przedsięwzięć wspierających tę strategię;

Or. en

Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że makroregion nie jest 
szczeblem instytucjonalnym Unii 
Europejskiej; uważa, że strategie 
makroregionów nie powinny obejmować 
wszystkich dziedzin polityki, lecz powinny 
koncentrować się na tych problemach, 
które są wspólne dla całego makroregionu 
i mogą być określane na zasadzie 
partnerstwa;

Or. lt

Poprawka 6
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i Radę do 
uwzględnienia strategii 
makroregionalnych UE podczas 
podejmowania decyzji w sprawie 
przydziałów budżetowych, np. funduszy 
spójności i funduszy strukturalnych, 
badań i rozwoju, a zwłaszcza współpracy 
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regionalnej; dodatkowo wzywa Komisję i 
Radę do przeprowadzenia oceny 
określającej, czy strategie 
makroregionalne wymagają 
bezpośredniego finansowania w celu 
zapewnienia skutecznego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 7
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że w ramach strategii 
makroregionalnych należy zachęcać do 
prowadzenia skoordynowanej polityki 
pomiędzy państwami członkowskimi UE a 
krajami spoza Unii w odniesieniu do 
wspólnych spraw (środowisko, migracje 
itp.) z uwzględnieniem wsparcia dla 
polityki sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 8
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
makroregionalną jako narzędzie 
zachęcające do dialogu oraz do 
zacieśnienia relacji i współpracy w 
ramach polityki sąsiedztwa UE, zarówno 
w jej wschodnim, jak i południowym
wymiarze;
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Or. en

Poprawka 9
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje wydarzenia, 
do których doszło podczas Arabskiej 
Wiosny Ludów, i uważa, że są one silnym 
bodźcem do opracowania nowych 
aktywnych strategii w ramach polityki 
sąsiedztwa, łączących je, przynajmniej 
częściowo, ze strategią makroregionalną;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do szczególnego 
wsparcia pomysłu utworzenia
makroregionu jońsko-adriatyckiego przy 
uwzględnieniu polityki sąsiedztwa; do 
propagowania ściślejszej współpracy w 
ramach szczególnego obszaru 
obejmującego państwa członkowskie UE i 
kraje sąsiadujące mające dostęp do Morza 
Śródziemnego, który jest głównym, lecz 
nie jedynym elementem ich wspólnego 
dziedzictwa; oraz do poszukiwania 
synergii z właściwymi instytucjami, takimi 
jak Europejski Bank Inwestycyjny i Unia 
dla Śródziemnomorza;

2. w świetle wielu wyzwań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych stojących 
przed wszystkimi regionami basenu Morza 
Śródziemnego podkreśla korzyść, jaką 
przyniosłoby utworzenie makroregionu 
całego basenu Morza Śródziemnego, 
stwarzające warunki do ściślejszej 
współpracy w ramach tego szczególnego 
obszaru obejmującego państwa 
członkowskie UE i kraje sąsiadujące 
mające dostęp do Morza Śródziemnego, 
który jest głównym, lecz nie jedynym 
elementem ich wspólnego dziedzictwa, z 
należytym uwzględnieniem polityki 
sąsiedztwa; ocenia, że makroregion ten 
powinien jednocześnie umożliwić 
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współpracę nad konkretnymi projektami 
w skali subregionalnej;

Or. fr

Poprawka 11
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do szczególnego 
wsparcia pomysłu utworzenia 
makroregionu jońsko-adriatyckiego przy 
uwzględnieniu polityki sąsiedztwa; do 
propagowania ściślejszej współpracy w 
ramach szczególnego obszaru 
obejmującego państwa członkowskie UE i
kraje sąsiadujące mające dostęp do Morza 
Śródziemnego, który jest głównym, lecz 
nie jedynym elementem ich wspólnego 
dziedzictwa; oraz do poszukiwania 
synergii z właściwymi instytucjami, takimi 
jak Europejski Bank Inwestycyjny i Unia 
dla Śródziemnomorza;

2. wzywa Komisję i Europejską Służbę
Działań Zewnętrznych do szczególnego 
wsparcia pomysłu utworzenia 
makroregionu jońsko-adriatyckiego przy 
uwzględnieniu europejskiej polityki 
sąsiedztwa; do propagowania ściślejszej 
współpracy w ramach szczególnego 
obszaru geograficznego obejmującego 
państwa członkowskie UE oraz kraje 
sąsiadujące i kandydujące do UE mające 
dostęp do Morza Śródziemnego, który jest 
głównym, lecz nie jedynym elementem ich 
wspólnego dziedzictwa; oraz do 
poszukiwania synergii z właściwymi 
instytucjami i partnerami, takimi jak 
Europejski Bank Inwestycyjny i Unia dla 
Śródziemnomorza;

Or. en

Poprawka 12
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do szczególnego 
wsparcia pomysłu utworzenia 
makroregionu jońsko-adriatyckiego przy 

2. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do szczególnego 
wsparcia pomysłu utworzenia 
makroregionu jońsko-adriatyckiego przy 
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uwzględnieniu polityki sąsiedztwa; do 
propagowania ściślejszej współpracy w 
ramach szczególnego obszaru 
obejmującego państwa członkowskie UE i 
kraje sąsiadujące mające dostęp do Morza 
Śródziemnego, który jest głównym, lecz 
nie jedynym elementem ich wspólnego 
dziedzictwa; oraz do poszukiwania 
synergii z właściwymi instytucjami, takimi 
jak Europejski Bank Inwestycyjny i Unia 
dla Śródziemnomorza;

uwzględnieniu polityki sąsiedztwa; do 
propagowania ściślejszej współpracy w 
ramach szczególnego obszaru 
obejmującego państwa członkowskie UE i 
kraje sąsiadujące mające dostęp do Morza 
Śródziemnego, który jest głównym, lecz 
nie jedynym elementem ich wspólnego 
dziedzictwa; oraz do poszukiwania 
synergii z właściwymi instytucjami;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że makroregion obejmujący 
basen Morza Śródziemnego mógłby 
przynieść rzeczywistą wartość dodaną w 
ramach konkretnych projektów 
prowadzonych przez Unię dla 
Śródziemnomorza, dzięki zapewnieniu ich 
komplementarności, a zwłaszcza – w 
stosownym przypadku – poprzez wkłady 
finansowe;

Or. fr

Poprawka 14
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że strategia makroregionu 
jońsko-adriatyckiego jest ważnym 
czynnikiem pojednania Bałkanów 
Zachodnich i może wspomóc te kraje w 
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dążeniu do członkostwa w UE;

Or. lt

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

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. w celu wdrożenia strategii 
makroregionalnej dla regionu Morza 
Śródziemnego ocenia jako konieczne 
wykorzystanie doświadczeń i dokonań 
istniejących instytucji regionalnych –
poza Unią dla Śródziemnomorza 
zwłaszcza Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i ARLEM-u – oraz 
poszukiwanie możliwości współdziałania z 
nimi;

Or. fr

Poprawka 16
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy 
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych oraz 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 
praw człowieka;

3. uważa, że zasoby na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej, dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
środków finansowych oraz promowanie, w 
stosownych przypadkach, zasady „więcej 
za większe zaangażowanie”, a także pełną 
zgodność z zasadą państwa prawa i 
poszanowanie praw człowieka, powinny 
pochodzić z dostępnego obecnie budżetu 
przeznaczonego na ten cel;
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Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy 
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych oraz 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 
praw człowieka;

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy 
przeznaczyć na rozwój makroregionalnej 
strategii dla regionu Morza Śródziemnego 
z jednoczesnym zapewnieniem możliwie 
najskuteczniejszego wykorzystania 
istniejących środków finansowych poprzez 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 
praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 18
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy 
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych oraz 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy 
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych, 
przyniesienie korzyści grupom społecznym 
najbardziej dotkniętym kryzysem 
gospodarczym oraz promowanie, w 
stosownych przypadkach, zasady „więcej 
za większe zaangażowanie”, a także pełną 
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praw człowieka; zgodność z zasadą państwa prawa i 
poszanowanie praw człowieka;

Or. es

Poprawka 19
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że odpowiednie zasoby należy
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych oraz 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 
praw człowieka;

3. uważa, że odpowiednie zasoby można
przeznaczyć na rozwój nowej 
makroregionalnej strategii jońsko-
adriatyckiej dysponującej wystarczającymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
istniejących środków finansowych oraz 
promowanie, w stosownych przypadkach, 
zasady „więcej za większe 
zaangażowanie”, a także pełną zgodność z 
zasadą państwa prawa i poszanowanie 
praw człowieka, podstawowych wolności i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 20
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wnosi o to, aby wszelkie zasoby 
przeznaczona na makroregion jońsko-
adriatycki były rozdzielane według 
kryteriów opartych na liczbie ludności i 
powierzchni terytorium każdej z 
jednostek;

Or. it
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Poprawka 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność stowarzyszenia 
się z państwami i regionami 
nienależącymi do UE, które mają zostać 
włączone do makroregionu Morza 
Śródziemnego, już na etapie określania 
strategii, z wykorzystaniem w tym celu 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu Morza Śródziemnego
mogłyby skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
ochronie na morzu, bezpieczeństwie 
morskim i ochronie środowiska 
morskiego, poprzez stworzenie 
zintegrowanej sieci systemów 
raportowania i nadzoru działalności 
morskiej; rozwoju transregionalnych sieci 
energetycznych; współpracy naukowej i 
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uniwersyteckiej;
Or. fr

Poprawka 23
Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; stworzeniu sieci 
na rzecz kultury, kształcenia i szkolenia, 
promocji zatrudnienia i sprzyjania 
stosunkom dobrosąsiedzkim; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem, 
przełowieniem i nielegalnymi połowami; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

Or. en

Poprawka 24
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
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mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; dalszego 
rozwoju zrównoważonego transportu 
morskiego, co mogłoby złagodzić 
problemy związane z transportem 
drogowym; wdrożeniu środków służących 
ochronie Morza Śródziemnego przed 
zanieczyszczeniem; rozwoju strategii na 
rzecz skuteczniejszej administracji 
publicznej w celu zajęcia się wszelkimi 
możliwymi przypadkami nieskutecznego 
zarządzania oraz na opracowaniu strategii 
zwalczania nielegalnej imigracji do UE;

Or. de

Poprawka 25
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem szkoleń dla szczebla 
kierowniczego w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania; uważa, że w 
strategii makroregionu należy również 
koniecznie uwzględnić problematykę 
ochrony środowiska, energetyki, zmiany 
klimatu, badań i rozwoju, ochrony dóbr 
kultury, zwiększania konkurencyjności i 
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tworzenia miejsc pracy;

Or. lt

Poprawka 26
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 
średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu dobrego 
sprawowania rządów i skutecznej 
administracji publicznej;

Or. en

Poprawka 27
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
promocji zrównoważonej turystyki, co 
mogłoby wesprzeć działalność małych i 

4. podkreśla, że działania na rzecz rozwoju 
makroregionu jońsko-adriatyckiego 
powinny skupiać się przede wszystkim na: 
tworzeniu miejsc pracy poprzez promocję 
zrównoważonej turystyki, co mogłoby 
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średnich przedsiębiorstw; rozwoju 
zrównoważonego transportu morskiego, co 
mogłoby złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

wesprzeć działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw; rozwoju zrównoważonego 
transportu morskiego, co mogłoby 
złagodzić problemy związane z 
transportem drogowym; wdrożeniu 
środków służących ochronie Morza 
Śródziemnego przed zanieczyszczeniem; 
oraz na wzmocnieniu skutecznej 
administracji publicznej w celu zajęcia się 
wszelkimi możliwymi przypadkami 
nieskutecznego zarządzania;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów;

skreślony

Or. fr

Poprawka 29
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów;

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów, 
poczynając od strategii zwalczania 
ubóstwa, wspierania zatrudnienia i 
promowania uczciwego handlu 
realizowanej wraz z państwami trzecimi, 
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co przyczyni się do stabilności 
makroregionu;

Or. es

Poprawka 30
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów;

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się w znacznym 
stopniu do opracowania skuteczniejszej 
strategii właściwego zarządzania 
napływem imigrantów;

Or. de

Poprawka 31
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że istotne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów;

5. uważa, że ważne jest to, aby nowy 
makroregion przyczynił się do 
zdefiniowania nowej strategii właściwego 
zarządzania napływem imigrantów i 
wzajemnych korzyści z większej 
mobilności;

Or. en

Poprawka 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Unii o rozważenie 
opracowania unijnej strategii 
makroregionalnej dla obszaru 
śródziemnomorskiego obejmującej kraje 
lub regiony, które mają co najmniej jedną 
wspólną cechę związaną z obroną i 
bezpieczeństwem lub które stoją wobec 
wspólnych wyzwań związanych z 
wymienionymi dziedzinami, do których 
zalicza się ochrona na morzu, 
bezpieczeństwo morskie i ochrona 
środowiska morskiego, poprzez stworzenie 
zintegrowanej sieci systemów 
raportowania i nadzoru działalności 
morskiej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 33
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Unii o rozważenie 
opracowania unijnej strategii 
makroregionalnej dla obszaru 
śródziemnomorskiego obejmującej kraje 
lub regiony, które mają co najmniej jedną 
wspólną cechę związaną z obroną i 
bezpieczeństwem lub które stoją wobec 
wspólnych wyzwań związanych z 
wymienionymi dziedzinami, do których 
zalicza się ochrona na morzu, 
bezpieczeństwo morskie i ochrona 
środowiska morskiego, poprzez stworzenie 
zintegrowanej sieci systemów 
raportowania i nadzoru działalności 
morskiej.

6. zwraca się do Unii o rozważenie 
opracowania unijnej strategii 
makroregionalnej dla obszaru 
śródziemnomorskiego obejmującej kraje 
lub regiony, które mają co najmniej jedną 
wspólną cechę związaną z obroną i 
bezpieczeństwem lub które stoją wobec 
wspólnych wyzwań związanych z 
wymienionymi dziedzinami, do których 
zalicza się ochrona na morzu, 
bezpieczeństwo morskie i ochrona 
środowiska morskiego, poprzez stworzenie 
zintegrowanej sieci systemów 
raportowania i nadzoru działalności 
morskiej; wzywa Unię do oceny 
możliwości i wzajemnych korzyści 
opracowania kompleksowej strategii 
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makroregionalnej UE dla południowego 
regionu Morza Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 34
Willy Meyer
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Unii o rozważenie 
opracowania unijnej strategii 
makroregionalnej dla obszaru 
śródziemnomorskiego obejmującej kraje 
lub regiony, które mają co najmniej jedną 
wspólną cechę związaną z obroną i 
bezpieczeństwem lub które stoją wobec 
wspólnych wyzwań związanych z 
wymienionymi dziedzinami, do których 
zalicza się ochrona na morzu, 
bezpieczeństwo morskie i ochrona 
środowiska morskiego, poprzez stworzenie 
zintegrowanej sieci systemów 
raportowania i nadzoru działalności 
morskiej.

6. zwraca się do Unii o rozważenie 
opracowania unijnej strategii 
makroregionalnej dla obszaru 
śródziemnomorskiego obejmującej kraje 
lub regiony, które mają co najmniej jedną 
wspólną cechę związaną z ochroną na 
morzu, bezpieczeństwem morskim i 
ochroną środowiska morskiego lub które 
stoją wobec wspólnych wyzwań 
związanych z wymienionymi dziedzinami, 
poprzez stworzenie zintegrowanej sieci 
systemów raportowania i nadzoru 
działalności morskiej.

Or. es

Poprawka 35
Göran Färm

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że stworzenie przyszłych 
strategii makroregionalnych musi 
nastąpić w wyniku procesu „oddolnego” 
w oparciu o autentyczną motywację 
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zainteresowanych stron w terenie oraz że 
należy unikać standardowego podejścia i 
zapobiegać niespójnościom;

Or. en

Poprawka 36
Mario Mauro

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się, aby wśród głównych 
priorytetów takiej strategii uwzględniono 
handel południe-południe, stworzenie 
regionalnych rynków oraz ograniczenie 
ceł i barier handlowych pomiędzy krajami 
w regionie;

Or. en

Poprawka 37
Mario Mauro

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że innowacje, energia, 
edukacja i turystyka są kluczowymi 
obszarami wzrostu, w których synergia i 
współpraca regionalna mogą i powinny 
być wzmacniane, aby zapewnić 
zrównoważony wzrost w regionie Morza 
Śródziemnego;

Or. en


