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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
gerirem os recursos de forma a fomentar 
o crescimento, a prosperidade, a 
segurança e a proteção sustentável do 
ambiente em áreas com características 
comuns a nível geográfico, histórico e 
cultural;

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
criarem projetos de cooperação territorial, 
em particular nos domínios económicos e 
ambientais, em áreas com características 
comuns a nível geográfico, histórico e 
cultural;

Or. fr

Alteração 2
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
gerirem os recursos de forma a fomentar o 
crescimento, a prosperidade, a segurança e 
a proteção sustentável do ambiente em 
áreas com características comuns a nível 

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
gerirem os recursos de forma a atenuar os 
efeitos devastadores da crise e a fomentar 
a criação de emprego, o crescimento, a 
prosperidade, a segurança e a proteção 
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geográfico, histórico e cultural; sustentável do ambiente em áreas com 
características comuns a nível geográfico, 
histórico e cultural;

Or. es

Alteração 3
Ivari Padar

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
gerirem os recursos de forma a fomentar o 
crescimento, a prosperidade, a segurança e 
a proteção sustentável do ambiente em 
áreas com características comuns a nível 
geográfico, histórico e cultural;

1. Acolhe favoravelmente o conceito de 
uma estratégia macrorregional, o qual, com 
base na experiência obtida nas atuais 
macrorregiões (regiões do Mar Báltico e do 
Danúbio), pode incentivar os 
Estados-Membros, as regiões, as 
autoridades locais e os países terceiros a 
gerirem os recursos de forma a fomentar o 
crescimento, a prosperidade, a segurança e 
a proteção sustentável do ambiente em 
áreas com características comuns a nível 
geográfico, histórico e cultural; exorta 
também à obtenção de mais efeitos de 
sinergia entre as diferentes estratégias 
macrorregionais;

Or. en

Alteração 4
Göran Färm

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita uma solução de 
financiamento a mais longo prazo para as 
estratégias macrorregionais, no quadro do 
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orçamento da UE, com vista ao 
financiamento de ações não abrangidas 
pela Política de Coesão, ou seja, 
cooperação com países terceiros; as 
experiências resultantes da estratégia do 
Mar Báltico revelam, além disso, uma 
necessidade de «capital de arranque» 
para o planeamento e preparação de 
projetos de apoio à estratégia;

Or. en

Alteração 5
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1--A. Salienta que as macrorregiões não 
constituem um novo escalão institucional 
da União Europeia; considera que as 
estratégias macrorregionais não deveriam 
abranger as políticas, mas concentrar-se 
primeiramente nos desafios comuns a 
uma macrorregião, os quais podem ser 
identificados em conjunto no âmbito de 
uma abordagem de parceria;

Or. lt

Alteração 6
Ivari Padar

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão e o Conselho a 
terem em conta as estratégias 
macrorregionais da União Europeia 
aquando da decisão sobre as dotações 
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orçamentais, como por exemplo as 
dotações relativas aos fundos de coesão e 
estruturais, à investigação e 
desenvolvimento e, em particular, à 
cooperação regional; além disso, insta a 
Comissão e o Conselho a avaliarem a 
necessidade de financiamento direto para 
as estratégias macrorregionais, de modo a 
assegurar uma execução bem-sucedida;

Or. en

Alteração 7
Ivari Padar

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Faz notar que convém incentivar, ao 
nível das estratégias macrorregionais, 
uma política coordenada entre a UE e os 
países terceiros no tocante às 
preocupações mútuas (ambiente, 
migração, etc.) com o apoio de políticas de 
vizinhança;

Or. en

Alteração 8
Ivari Padar

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Saúda a estratégia macrorregional 
enquanto instrumento de incentivo ao 
diálogo e fomento das relações e 
cooperação no quadro da política de 
vizinhança da UE, quer na dimensão 
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oriental, quer na meridional;

Or. en

Alteração 9
Ivari Padar

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Saúda os acontecimentos da 
Primavera Árabe e considera os mesmos 
como um poderoso incentivo à criação de 
políticas de vizinhança novas e ativas que 
associem estes, pelo menos em parte, a 
uma estratégia macrorregional;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa a proporcionarem 
apoio específico ao conceito de uma 
macrorregião adriático-jónica, tomando 
igualmente em consideração as políticas 
de vizinhança, a promoverem uma 
cooperação mais estreita numa área 
específica que inclua os Estados-Membros 
da UE e os países vizinhos que tenham o 
Mar Mediterrâneo como o maior, mas não 
o único, elemento do seu património 
comum, e a procurarem sinergias com as 
instituições relevantes, tais como o Banco 

2. Sublinha, face aos inúmeros desafios 
económicos, sociais e ambientais com que 
as regiões da bacia do Mediterrâneo se 
deparam no seu conjunto, o interesse que 
a criação de uma macrorregião teria para 
o conjunto do Mediterrâneo, de modo a
promoverem uma cooperação mais estreita 
nessa área específica que inclua os 
Estados-Membros da UE e os países 
vizinhos que tenham o Mar Mediterrâneo 
como o maior, mas não o único, elemento 
do seu património comum, tendo 
devidamente em conta as políticas de 
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Europeu de Investimento e a União para 
o Mediterrâneo;

vizinhança; considera que essa 
macrorregião deveria permitir 
simultaneamente cooperação a níveis sub-
regionais relativamente a projetos 
específicos;

Or. fr

Alteração 11
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa a proporcionarem 
apoio específico ao conceito de uma 
macrorregião adriático-jónica, tomando 
igualmente em consideração as políticas de 
vizinhança, a promoverem uma 
cooperação mais estreita numa área 
específica que inclua os Estados-Membros 
da UE e os países vizinhos que tenham o 
Mar Mediterrâneo como o maior, mas não 
o único, elemento do seu património 
comum, e a procurarem sinergias com as 
instituições relevantes, tais como o Banco 
Europeu de Investimento e a União para o 
Mediterrâneo;

2. Insta a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa a proporcionarem 
apoio específico ao conceito de uma 
macrorregião adriático-jónica, tomando 
igualmente em consideração a Política 
Europeia de Vizinhança, a promoverem 
uma cooperação mais estreita numa área 
geográfica específica que inclua os 
Estados-Membros da UE, os países 
candidatos à adesão à UE e os países 
vizinhos que tenham o Mar Mediterrâneo 
como o maior, mas não o único, elemento 
do seu património comum, e a procurarem 
sinergias com as instituições e parcerias
relevantes, tais como o Banco Europeu de 
Investimento e a União para o 
Mediterrâneo;

Or. en

Alteração 12
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa a proporcionarem 
apoio específico ao conceito de uma 
macrorregião adriático-jónica, tomando 
igualmente em consideração as políticas de 
vizinhança, a promoverem uma cooperação 
mais estreita numa área específica que 
inclua os Estados-Membros da UE e os 
países vizinhos que tenham o Mar 
Mediterrâneo como o maior, mas não o 
único, elemento do seu património comum, 
e a procurarem sinergias com as 
instituições relevantes, tais como o Banco 
Europeu de Investimento e a União para 
o Mediterrâneo;

2. Insta a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Ação Externa a proporcionarem 
apoio específico ao conceito de uma 
macrorregião adriático-jónica, tomando 
igualmente em consideração as políticas de 
vizinhança, a promoverem uma cooperação 
mais estreita numa área específica que 
inclua os Estados-Membros da UE e os 
países vizinhos que tenham o Mar 
Mediterrâneo como o maior, mas não o 
único, elemento do seu património comum, 
e a procurarem sinergias com as 
instituições relevantes;

Or. es

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

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que uma macrorregião à 
escala do Mediterrâneo poderia constituir 
uma verdadeira mais-valia para os 
projetos concretos levados a cabo pela 
União para o Mediterrâneo, numa lógica 
de complementaridade e, nomeadamente, 
sob a forma de contribuições financeiras, 
caso necessário;

Or. fr

Alteração 14
Rolandas Paksas
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça que a estratégia 
macrorregional adriático-jónica constitui 
um fator significativo de reconciliação 
entre os territórios dos Balcãs Ocidentais 
e pode, deste modo, contribuir para a 
integração destes países na UE;

Or. lt

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

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Considera necessário, tendo em vista 
a execução de uma estratégia 
macrorregional para o Mediterrâneo, o 
apoio da experiência e das realizações das 
instituições regionais existentes, bem 
como a procura de possíveis efeitos de 
sinergia com as mesmas, nomeadamente 
para além da UPM, do Banco Europeu de 
Investimento e da ARLEM;

Or. fr

Alteração 16
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento 
existente seja utilizado eficazmente, 
promovendo, quando necessário, o 
princípio de «mais por mais», sempre em 
estrita conformidade com o princípio do 
Estado de direito e com base no respeito os 
direitos humanos;

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos, dos orçamentos já existentes 
para esse domínio, ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento seja 
utilizado eficazmente, promovendo, 
quando necessário, o princípio de «mais 
por mais», sempre em estrita conformidade 
com o princípio do Estado de direito e com 
base no respeito os direitos humanos;

Or. de

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias 
suficientes para assegurar que o 
financiamento existente seja utilizado 
eficazmente, promovendo, quando 
necessário, o princípio de «mais por mais», 
sempre em estrita conformidade com o 
princípio do Estado de direito e com base 
no respeito os direitos humanos;

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma estratégia macrorregional para o 
Mediterrâneo, de modo a que o 
financiamento existente seja utilizado o 
mais eficazmente possível, promovendo, 
quando necessário, o princípio de «mais 
por mais», sempre em estrita conformidade 
com o princípio do Estado de direito e com 
base no respeito os direitos humanos;

Or. fr

Alteração 18
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento 
existente seja utilizado eficazmente, 
promovendo, quando necessário, o 
princípio de «mais por mais», sempre em 
estrita conformidade com o princípio do 
Estado de direito e com base no respeito os 
direitos humanos;

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento 
existente seja utilizado eficazmente e 
resulte em benefício das classes sociais 
mais afetadas pela crise económica, 
promovendo, quando necessário, o 
princípio de «mais por mais», sempre em 
estrita conformidade com o princípio do 
Estado de direito e com base no respeito os 
direitos humanos;

Or. es

Alteração 19
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que devem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento 
existente seja utilizado eficazmente, 
promovendo, quando necessário, o 
princípio de «mais por mais», sempre em 
estrita conformidade com o princípio do 
Estado de direito e com base no respeito os
direitos humanos;

3. Considera que podem ser atribuídos 
recursos adequados ao desenvolvimento de 
uma nova estratégia macrorregional 
adriático-jónica, com garantias suficientes 
para assegurar que o financiamento 
existente seja utilizado eficazmente, 
promovendo, quando necessário, o 
princípio de «mais por mais», sempre em 
estrita conformidade com o princípio do 
Estado de direito e com base no respeito 
dos direitos humanos, liberdades 
fundamentais e democracia;

Or. en
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Alteração 20
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exige que todos os recursos 
destinados à macrorregião 
adriático-jónica sejam alocados segundo 
critérios que respeitem as dimensões 
demográficas e territoriais de cada 
subentidade;

Or. it

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

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a necessidade da 
associação, logo na fase de definição da 
estratégia, dos Estados e regiões que não 
sejam membros da UE e que estejam 
vocacionados para uma integração numa 
macrorregião mediterrânica, utilizando 
para tal o Instrumento Financeiro de 
Vizinhança e Parceria;

Or. fr

Alteração 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião
adriático-jónica deverão ser a promoção 
de um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção de uma macrorregião
mediterrânica poderão ser, 
nomeadamente, a promoção de um 
turismo sustentável, o que pode constituir 
uma ajuda para pequenas e médias 
empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição, a proteção e a 
segurança marítimas e a proteção do meio 
marinho, através da criação de uma rede 
integrada de sistemas de localização e 
vigilância marítima, o desenvolvimento de 
redes de energias transrregionais e a 
cooperação científica e universitária;

Or. fr

Alteração 23
Nikolaos Salavrakos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a criação de 
redes para a cultura, a educação e a 
formação, que promovam o emprego e 
propiciem boas relações de vizinhança; a
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pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

introdução de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição, da pesca
excessiva e da pesca ilegal, e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

Or. en

Alteração 24
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, para o desenvolvimento 
de transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição, o
desenvolvimento de estratégias para uma 
administração pública mais eficiente, para 
fazer face a possíveis questões de 
governação ineficaz, bem como a 
elaboração de estratégias para o combate 
à imigração ilegal na UE;

Or. de

Alteração 25
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição; o fortalecimento 
de uma administração pública eficiente, 
nomeadamente a formação de gestores, 
para fazer face a possíveis questões de 
governação ineficaz; considera que a 
estratégia macrorregional deverá ter em 
conta os problemas da proteção e 
conservação do meio ambiente, da 
energia, das alterações climáticas, da 
investigação e da inovação, da 
preservação dos recursos culturais, da 
competitividade e da criação de emprego;

Or. lt

Alteração 26
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
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Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma boa governação e 
de uma administração pública eficiente;

Or. en

Alteração 27
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a promoção de 
um turismo sustentável, o que pode 
constituir uma ajuda para pequenas e 
médias empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

4. Realça que as maiores áreas de 
intervenção da macrorregião 
adriático-jónica deverão ser a criação de 
emprego através da promoção de um 
turismo sustentável, o que pode constituir 
uma ajuda para pequenas e médias 
empresas, o desenvolvimento de 
transportes marítimos sustentáveis, que 
possam atenuar os problemas relacionados 
com o transporte rodoviário, a introdução 
de medidas que protejam o Mar 
Mediterrâneo da poluição e o 
fortalecimento de uma administração 
pública eficiente, para fazer face a 
possíveis questões de governação ineficaz;

Or. es

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

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Considera vital que a nova 
macrorregião contribua para a definição 
de uma nova estratégia para uma gestão 
adequada dos fluxos imigratórios;

Suprimido

Or. fr

Alteração 29
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera vital que a nova macrorregião 
contribua para a definição de uma nova 
estratégia para uma gestão adequada dos 
fluxos imigratórios;

5. Considera vital que a nova macrorregião 
contribua para a definição de uma nova 
estratégia para uma gestão adequada dos 
fluxos imigratórios, fazendo-o a partir de 
uma estratégia com países terceiros, de 
luta contra a pobreza, a favor do emprego 
e do comércio justo, contribuindo deste 
modo para a estabilidade na 
macrorregião;

Or. es

Alteração 30
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera vital que a nova macrorregião 
contribua para a definição de uma nova 
estratégia para uma gestão adequada dos 
fluxos imigratórios;

5. Considera vital que a nova macrorregião 
dê um contributo fundamental para uma 
estratégia eficaz, para uma gestão 
adequada dos fluxos imigratórios;
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Or. de

Alteração 31
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera vital que a nova macrorregião 
contribua para a definição de uma nova 
estratégia para uma gestão adequada dos 
fluxos imigratórios;

5. Considera importante que a nova 
macrorregião contribua para a definição de 
uma nova estratégia para uma gestão 
adequada dos fluxos imigratórios e 
benefícios mútuos em termos de aumento 
da mobilidade;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a União a considerar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
macrorregional da UE específica para o 
Mediterrâneo, abrangendo países ou 
regiões que partilhem características 
comuns ou enfrentem desafios comuns a 
nível da defesa e da segurança, tais como 
a proteção e a segurança marítimas e a 
proteção do meio marinho, através da 
criação de uma rede integrada de sistemas 
de localização e vigilância marítima.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 33
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a União a considerar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
macrorregional da UE específica para o 
Mediterrâneo, abrangendo países ou 
regiões que partilhem características 
comuns ou enfrentem desafios comuns a 
nível da defesa e da segurança, tais como a 
proteção e a segurança marítimas e a 
proteção do meio marinho, através da 
criação de uma rede integrada de sistemas 
de localização e vigilância marítima.

6. Insta a União a considerar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
macrorregional da UE específica para o 
Mediterrâneo, abrangendo países ou 
regiões que partilhem características 
comuns ou enfrentem desafios comuns a 
nível da defesa e da segurança, tais como a 
proteção e a segurança marítimas e a 
proteção do meio marinho, através da 
criação de uma rede integrada de sistemas 
de localização e vigilância marítima. Insta 
a União a avaliar as possibilidades e os 
benefícios mútuos da criação de uma 
estratégia macrorregional abrangente da 
União Europeia para o sul do 
Mediterrâneo.

Or. en

Alteração 34
Willy Meyer
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a União a considerar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
macrorregional da UE específica para o 
Mediterrâneo, abrangendo países ou 
regiões que partilhem características 
comuns ou enfrentem desafios comuns a 
nível da defesa e da segurança, tais como
a proteção e a segurança marítimas e a 
proteção do meio marinho, através da 

6. Insta a União a considerar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
macrorregional da UE específica para o 
Mediterrâneo, abrangendo países ou 
regiões que partilhem características 
comuns ou enfrentem desafios comuns a 
nível da proteção e segurança marítimas e 
da proteção do meio marinho, através da 
criação de uma rede integrada de sistemas 
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criação de uma rede integrada de sistemas 
de localização e vigilância marítima.

de localização e vigilância marítima.

Or. es

Alteração 35
Göran Färm

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que a criação de futuras 
estratégias macrorregionais tem de ser 
resultado de um processo «das bases para 
o topo», assente numa genuína motivação 
das partes interessadas no terreno, de 
modo a evitar uma abordagem aleatória e 
prevenir a falta de coerência;

Or. en

Alteração 36
Mario Mauro

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita que uma estratégia desse tipo 
inclua como uma das suas prioridades 
principais o incremento das trocas 
comerciais sul-sul, a criação de mercados 
regionais e a redução dos direitos 
aduaneiros e das barreiras ao comércio 
entre os países da região;

Or. en
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Alteração 37
Mario Mauro

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que a inovação, a energia, a 
educação e o turismo são domínios-chave 
para o crescimento, nos quais os efeitos 
de sinergia e a cooperação regional 
podem e devem ser reforçados, tendo em 
vista a criação de um crescimento 
sustentável na região mediterrânica;

Or. en


