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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale, care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), poate încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe 
să-și gestioneze resursele în așa fel încât 
să promoveze creșterea, prosperitatea, 
securitatea și protecția durabilă a 
mediului în zonele care au caracteristici 
geografice, istorice și culturale comune;

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale, care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), poate încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe să 
dezvolte proiecte de cooperare teritorială, 
în special în domeniile economiei și 
mediului, în zonele care au caracteristici 
geografice, istorice și culturale comune;

Or. fr

Amendamentul 2
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale, care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), poate încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe 
să-și gestioneze resursele în așa fel încât să 
promoveze creșterea, prosperitatea, 
securitatea și protecția durabilă a mediului 
în zonele care au caracteristici geografice, 
istorice și culturale comune;

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale, care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), poate încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe 
să-și gestioneze resursele în așa fel încât să 
atenueze efectele devastatoare ale crizei și
să promoveze crearea de locuri de muncă, 
creșterea, prosperitatea, securitatea și 
protecția durabilă a mediului în zonele care 
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au caracteristici geografice, istorice și 
culturale comune;

Or. es

Amendamentul 3
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), pot încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe să 
gestioneze resursele în așa fel încât să 
promoveze creșterea, prosperitatea, 
securitatea și protecția durabilă a mediului 
în zonele care au caracteristici geografice, 
istorice și culturale comune;

1. salută conceptul unei strategii 
macroregionale care, pe baza experienței 
obținute în macroregiunile existente 
(regiunea Mării Baltice și regiunea 
Dunării), pot încuraja statele membre, 
regiunile, autoritățile locale și țările terțe să 
gestioneze resursele în așa fel încât să 
promoveze creșterea, prosperitatea, 
securitatea și protecția durabilă a mediului 
în zonele care au caracteristici geografice, 
istorice și culturale comune; solicită, de 
asemenea, mai multe efecte ale sinergiei 
între diferite strategii macroregionale;

Or. en

Amendamentul 4
Göran Färm

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o soluție de finanțare pe 
termen mai lung pentru strategiile 
macroregionale, în cadrul bugetului UE, 
pentru a finanța acțiunile neacoperite de 
politica de coeziune, i.e. cooperarea cu 
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țări terțe; experiențele acumulate din 
strategia Marea Baltică indică în plus o 
necesitate pentru „capitalul de pornire” 
(„seed money”) pentru planificarea și 
pregătirea proiectelor de susținere a 
strategiei;

Or. en

Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că macroregiunile nu 
constituie un nou eșalon instituțional al 
Uniunii Europene; consideră că 
strategiile macroregionale nu ar trebui să 
vizeze toate politicile, ci să se concentreze 
în primul rând pe provocările comune 
dintr-o macroregiune care pot fi 
identificate în comun în cadrul unei 
abordări de parteneriat;

Or. lt

Amendamentul 6
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și Consiliului să ia în 
considerare strategiile macroregionale ale 
UE atunci când decid în legătură cu 
pachetele bugetare precum fondurile 
structurale și de coeziune, cercetare și 
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dezvoltare și, în special, cooperarea 
regională; în plus, solicită Comisiei și 
Consiliului să evalueze dacă strategiile 
macroregionale necesită finanțare directă 
pentru a garanta o implementare de 
succes;

Or. en

Amendamentul 7
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. menționează că o politică coordonată 
între statele membre ale UE și cele care 
nu sunt membre ale UE din cadrul 
strategiilor macroregionale ar trebui 
încurajată pentru preocupări comune 
(mediu înconjurător, migrație etc.), cu 
sprijinul politicilor de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 8
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută strategia macroregională ca un 
instrument de încurajare a dialogului și 
de a spori relațiile și cooperarea în cadrul 
politicii de vecinătate a UE, atât în 
dimensiunea estică, cât și în cea sudică;

Or. en
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Amendamentul 9
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută evenimentele Primăverii arabe 
și le consideră drept un stimulent puternic 
pentru a dezvolta politici de vecinătate noi 
și active, legate, cel puțin parțial, printr-o 
strategie macroregională; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să acorde 
asistență specifică pentru ideea unei 
macroregiuni adriatico-ionice, ținând 
seama în mod corespunzător de politicile
de vecinătate; să promoveze o cooperare 
mai strânsă în cadrul unei zone specifice 
care include state membre ale UE și țări 
vecine care au Marea Mediterană ca 
element principal, dar nu unic, al 
patrimoniului lor comun și să caute să 
realizeze sinergii cu instituții relevante, 
precum Banca Europeană de Investiții și 
Uniunea pentru Mediterana;

2. subliniază că, având în vedere 
numeroasele provocări economice, sociale 
și de mediu cu care se confruntă toate 
regiunile mediteraneene, interesul pe care 
l-ar prezenta crearea unei macroregiuni
pentru întreaga Mediterană, astfel încât 
să favorizeze o cooperare mai strânsă în 
cadrul acestei zone specifice care include 
state membre ale UE și țări vecine care au 
Marea Mediterană ca element principal, 
dar nu unic, al patrimoniului lor comun, 
ținând seama în mod corespunzător de 
politicile de vecinătate; estimează că 
această macroregiune ar trebui să permită 
simultan cooperările la scară 
subregională cu privire la proiecte 
specifice;
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Or. fr

Amendamentul 11
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să acorde 
asistență specifică pentru ideea unei 
macroregiuni adriatico-ionice, ținând 
seama în mod corespunzător de politicile 
de vecinătate; să promoveze o cooperare 
mai strânsă în cadrul unei zone specifice 
care include state membre al UE și țări 
vecine care au Marea Mediterană ca 
element principal, dar nu unic, al 
patrimoniului lor comun și să caute să 
realizeze sinergii cu instituții relevante, 
precum Banca Europeană de Investiții și 
Uniunea pentru Mediterana;

2. recomandă Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să acorde 
asistență specifică pentru ideea unei 
macroregiuni adriatico-ionice, ținând 
seama în mod corespunzător de politica 
europeană de vecinătate; să promoveze o 
cooperare mai strânsă în cadrul unei zone 
geografice specifice care include state 
membre al UE și țări vecine și candidate la 
UE care au Marea Mediterană ca element 
principal, dar nu unic, al patrimoniului lor 
comun și să caute să realizeze sinergii cu 
instituții și parteneriate relevante, precum 
Banca Europeană de Investiții și Uniunea 
pentru Mediterana;

Or. en

Amendamentul 12
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recomandă Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să acorde 
asistență specifică pentru ideea unei 
macroregiuni adriatico-ionice, ținând 
seama în mod corespunzător de politicile 

2. recomandă Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să acorde 
asistență specifică pentru ideea unei 
macroregiuni adriatico-ionice, ținând 
seama în mod corespunzător de politicile 
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de vecinătate; să promoveze o cooperare 
mai strânsă în cadrul unei zone specifice 
care include state membre al UE și țări 
vecine care au Marea Mediterană ca 
element principal, dar nu unic, al 
patrimoniului lor comun și să caute să 
realizeze sinergii cu instituții relevante, 
precum Banca Europeană de Investiții și 
Uniunea pentru Mediterana;

de vecinătate; să promoveze o cooperare 
mai strânsă în cadrul unei zone specifice 
care include state membre al UE și țări 
vecine care au Marea Mediterană ca 
element principal, dar nu unic, al 
patrimoniului lor comun și să caute să 
realizeze sinergii cu instituții relevante;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că o macroregiune la 
scara Mediteranei ar putea conferi o 
valoare adăugată reală proiectelor 
concrete desfășurate de Uniunea 
Europeană pentru Mediterana, într-o 
logică de complementaritate și, în special, 
sub forma unor contribuții financiare,
după caz;

Or. fr

Amendamentul 14
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că strategia 
macroregională adriatico-ionică 
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constituie un factor semnificativ de 
reconciliere între teritoriile Balcanilor de 
Vest, putând astfel contribui la integrarea 
acestor țări în UE;

Or. lt

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

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că, pentru a pune în 
aplicare o strategie macroregională 
pentru Mediterana, este necesar să se 
sprijine pe experiența și pe realizările 
instituțiilor regionale existente și să caute 
să realizeze sinergii posibile cu acestea; 
pe lângă Uniunea pentru Mediterana 
(UPM), în special cu Banca Europeană 
de Investiții și cu Adunarea autorităților 
locale și regionale din zona 
euromediteraneeană (ARLEM);

Or. fr

Amendamentul 16
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii 
macroregionale adriatico-ionice, cu 

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse din bugetele existente pentru acest 
domeniu în vederea dezvoltării unei noi 
strategii macroregionale adriatico-ionice, 
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garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient, promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului;

cu garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea este utilizată în mod eficient, 
promovând, dacă este cazul, principiul 
„mai mult pentru mai mult” și, întotdeauna, 
cu respectarea strictă a statului de drept și 
pe baza respectului pentru drepturile 
omului;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii 
macroregionale adriatico-ionice, cu 
garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient, promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului;

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei strategii macroregionale 
pentru Mediterana, asigurând faptul că 
fondurile existente sunt utilizate cât mai 
eficient posibil, promovând, dacă este 
cazul, principiul „mai mult pentru mai 
mult” și, întotdeauna, cu respectarea strictă 
a statului de drept și pe baza respectului 
pentru drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 18
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii 
macroregionale adriatico-ionice, cu 
garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient, promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului;

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii
macroregionale adriatico-ionice, cu 
garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient și că aduce un beneficiu claselor 
sociale cele mai afectate de criza 
economică și promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului;

Or. es

Amendamentul 19
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii 
macroregionale adriatico-ionice, cu 
garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient, promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului;

3. este de părere că ar putea fi dedicate 
resurse corespunzătoare în vederea 
dezvoltării unei noi strategii 
macroregionale adriatico-ionice, cu 
garanții suficiente pentru a asigura că 
finanțarea existentă este utilizată în mod 
eficient, promovând, dacă este cazul, 
principiul „mai mult pentru mai mult” și, 
întotdeauna, cu respectarea strictă a statului 
de drept și pe baza respectului pentru 
drepturile omului, libertățile fundamentale 
și democrație;

Or. en
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Amendamentul 20
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca orice resursă destinată 
macroregiunii adriatico-ionice să fie 
alocată conform criteriilor care respectă 
dimensiunile demografice și teritoriale ale 
fiecărei sub-entități;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază asocierea necesară, 
începând cu faza definirii strategiei, a 
statelor și a regiunilor care nu sunt 
membre ale UE și care doresc integrarea 
lor într-o macroregiune mediteraneeană, 
utilizând în acest sens Instrumentul 
financiar de vecinătate și parteneriat;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea 
adriatico-ionică ar trebui să fie 
promovarea turismului durabil, care ar 
putea ajuta întreprinderile mici și mijlocii, 
dezvoltarea transportului maritim durabil, 
care ar putea reduce problemele legate de 
transportul rutier, introducerea de măsuri 
de protejare a Mării Mediterane împotriva 
poluării și consolidarea unei administrații 
publice eficiente, care să combată 
eventualele probleme legate de 
guvernanța ineficace;

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru o macroregiune 
mediteraneeană ar putea fi în special
promovarea turismului durabil, care ar 
putea ajuta întreprinderile mici și mijlocii, 
dezvoltarea transportului maritim durabil, 
care ar putea reduce problemele legate de 
transportul rutier, introducerea de măsuri 
de protejare a Mării Mediterane împotriva 
poluării, securitatea și siguranța maritime 
și protecția mediului marin, prin crearea 
unei rețele integrate de sisteme de
raportare și de supraveghere pentru 
activitățile maritime, dezvoltarea de rețele 
de energie transregionale, cooperarea 
științifică și universitară;

Or. fr

Amendamentul 23
Nikolaos Salavrakos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier; crearea de rețele pentru cultură, 
educație și instruire, promovarea ocupării 
unui loc de muncă și consolidarea 
relațiilor de bună vecinătate; introducerea 
de măsuri de protejare a Mării Mediterane 
împotriva poluării, a pescuitului abuziv și 
a pescuitului ilegal și consolidarea unei 
administrații publice eficiente, care să 
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combată eventualele probleme legate de 
guvernanța ineficace;

Or. en

Amendamentul 24
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
în continuare a transportului maritim 
durabil, care ar putea reduce problemele 
legate de transportul rutier, introducerea de 
măsuri de protejare a Mării Mediterane 
împotriva poluării, dezvoltarea de strategii
pentru o administrație publică mai
eficientă, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace și 
dezvoltarea de strategii de combatere a 
imigrației ilegale în UE;

Or. de

Amendamentul 25
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
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turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și 
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, în special formarea 
gestionarilor, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace; 
estimează că strategia macroregională va 
trebui să ia în considerare problemele 
legate de protecția și conservarea 
mediului, de energie, de schimbările 
climatice, de cercetare și inovare, de 
menținerea resurselor culturale, de 
competitivitate și de crearea de locuri de 
muncă;

Or. lt

Amendamentul 26
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și 
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și 
consolidarea unei bune guvernanțe și a 
unei administrații publice eficiente;

Or. en
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Amendamentul 27
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie promovarea 
turismului durabil, care ar putea ajuta 
întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 
transportului maritim durabil, care ar putea 
reduce problemele legate de transportul 
rutier, introducerea de măsuri de protejare 
a Mării Mediterane împotriva poluării și 
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

4. subliniază că domeniile majore de 
intervenție pentru macroregiunea adriatico-
ionică ar trebui să fie crearea de locuri de 
muncă prin promovarea turismului 
durabil, care ar putea ajuta întreprinderile 
mici și mijlocii, dezvoltarea transportului 
maritim durabil, care ar putea reduce 
problemele legate de transportul rutier, 
introducerea de măsuri de protejare a Mării 
Mediterane împotriva poluării și 
consolidarea unei administrații publice 
eficiente, care să combată eventualele 
probleme legate de guvernanța ineficace;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 29
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație;

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație, 
abordând-o ca pe o strategie cu țările terțe 
de combatere a sărăciei, în favoarea 
creării de locuri de muncă și a unui 
comerț corect, contribuind astfel la 
stabilitatea în macroregiune;

Or. es

Amendamentul 30
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație;

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să aducă o contribuție 
semnificativă privind o strategie eficientă 
pentru gestionarea corespunzătoare a 
fluxurilor de imigrație;

Or. de

Amendamentul 31
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 5



AM\891906RO.doc 19/22 PE480.898v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că este esențial ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație;

5. este de părere că este important ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea 
unei noi strategii pentru gestionarea 
corespunzătoare a fluxurilor de imigrație și 
beneficiile reciproce ale unei mobilități 
sporite;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să ia în considerare 
dezvoltarea unei strategii macroregionale 
a UE specifice regiunii mediteraneene, 
care să acopere țările sau regiunile care 
au una sau mai multe caracteristici 
comune sau provocări comune în 
domeniul apărării și securității, precum 
securitatea maritimă, siguranța maritimă 
și protecția mediului marin, prin crearea 
unei rețele integrate de sisteme de 
raportare și de supraveghere pentru 
activitățile maritime.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 33
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să ia în considerare 
dezvoltarea unei strategii macroregionale a 
UE specifice regiunii mediteraneene, care 
să acopere țările sau regiunile care au una 
sau mai multe caracteristici comune sau 
provocări comune în domeniul apărării și 
securității, precum securitatea maritimă, 
siguranța maritimă și protecția mediului 
marin, prin crearea unei rețele integrate de 
sisteme de raportare și de supraveghere 
pentru activitățile maritime;

6. solicită Uniunii să ia în considerare 
dezvoltarea unei strategii macroregionale a 
UE specifice regiunii mediteraneene, care 
să acopere țările sau regiunile care au una 
sau mai multe caracteristici comune sau 
provocări comune în domeniul apărării și 
securității, precum securitatea maritimă, 
siguranța maritimă și protecția mediului 
marin, prin crearea unei rețele integrate de 
sisteme de raportare și de supraveghere 
pentru activitățile maritime; solicită 
Uniunii să evalueze posibilitățile și 
beneficiile reciproce în ceea ce privește 
dezvoltarea unei strategii macroregionale 
a UE pentru spațiul sud-mediteraneean;

Or. en

Amendamentul 34
Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să ia în considerare 
dezvoltarea unei strategii macroregionale a 
UE specifice regiunii mediteraneene, care 
să acopere țările sau regiunile care au una 
sau mai multe caracteristici comune sau 
provocări comune în domeniul apărării și 
securității, precum securitatea maritimă, 
siguranța maritimă și protecția mediului 
marin, prin crearea unei rețele integrate de 
sisteme de raportare și de supraveghere 
pentru activitățile maritime

6. solicită Uniunii să ia în considerare 
dezvoltarea unei strategii macroregionale a 
UE specifice regiunii mediteraneene, care 
să acopere țările sau regiunile care au una 
sau mai multe caracteristici comune sau 
provocări comune în domeniul securității și 
protecției maritime și al protecției mediului 
marin, prin crearea unei rețele integrate de 
sisteme de raportare și de supraveghere 
pentru activitățile maritime.

Or. es
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Amendamentul 35
Göran Färm

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că elaborarea de strategii 
macroregionale viitoare trebuie să fie 
rezultatul unui proces „ascendent”, bazat 
pe o motivație reală a părților interesate 
de la fața locului, evitând o abordare 
aleatorie și prevenind incoerența;

Or. en

Amendamentul 36
Mario Mauro

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recomandă ca o astfel de strategie să 
includă ca una dintre prioritățile 
principale dezvoltarea unui comerț sud-
sud, crearea de piețe regionale și 
reducerea tarifelor comerciale și a 
barierelor între țările din regiune; 

Or. en

Amendamentul 37
Mario Mauro

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)



PE480.898v01-00 22/22 AM\891906RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că inovarea, energia, 
educația și turismul reprezintă domenii-
cheie pentru dezvoltare, în care sinergiile 
și cooperarea ar putea și ar trebui să fie 
consolidate, pentru a determina o creștere 
durabilă în regiunea mediteraneeană;

Or. en


