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Amendement 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van Belgrado van 
de 14e ministerraad van het Adriatisch-
Ionisch initiatief van 30 april 2012,

Or. fr

Amendement 2
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het initiatiefadvies "Territoriale 
samenwerking in het Middellandse 
Zeegebied via de Adriatisch-Ionische 
macroregio" dat op 11 oktober 2011 met 
algemene stemmen is aangenomen door 
de vergadering van het Comité van de 
Regio's,

Or. it

Amendement 3
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het initiatiefadvies "Territoriale 
samenwerking in het Middellandse 
Zeegebied via de Adriatisch-Ionische 
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macroregio" dat tijdens de vergadering 
van 11 oktober 2011 met eenparigheid 
van stemmen door het Comité van de 
Regio's is aangenomen,

Or. fr

Amendement 4
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's 
"Ontwikkeling van een maritieme 
strategie voor het gebied van de 
Atlantische Oceaan" (COM(2009)0782 
definitief),

Or. fr

Amendement 5
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een belangrijke rol heeft
gespeeld in de Europese geschiedenis;

G. overwegende dat de gebeurtenissen van 
de "Arabische Lente" zich recentelijk 
hebben afgespeeld, dat de Zuid-Europese 
landen in het Middellandse Zeegebied een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de 
geschiedenis, en dat de geografische, 
politieke en economische banden tussen 
de landen aan de beide kusten van de 
Middellandse Zee strategische 
mogelijkheden bieden;
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Or. it

Amendement 6
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de Europese geschiedenis;

G. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een strategische rol heeft 
gespeeld in de Europese geschiedenis;

Or. it

Amendement 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de Europese geschiedenis;

G. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de Europese geschiedenis en 
dat de Mediterrane Unie op geopolitiek en 
economisch gebied van grote betekenis is;

Or. fr

Amendement 8
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. gezien de uitgebreide en succesvolle 
ervaring op het gebied van de regionale 
samenwerking in het Middellandse 
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Zeegebied in het kader van politieke 
processen zoals het Proces van Barcelona, 
de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
of de 5+5-dialoog, die model hebben 
gestaan voor bestaande strategieën (voor 
de Oostzee en de Donau);
gezien de initiatieven voor multilaterale of 
bilaterale regionale samenwerking in het 
kader van enkele instrumenten en EU-
programma's zoals MED of ENPI CBC 
MED in het kader van het 
nabuurschapsbeleid van de EU;
gezien de huidige ontwikkeling van de 
Unie voor het Middellandse Zeegebied en 
het potentieel ervan als katalysator in de 
regio, die zullen blijven toenemen;

Or. en

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er uitgebreide en 
vruchtbare ervaring met regionale 
samenwerking in het Middellandse 
Zeegebied is opgedaan in het kader van 
politieke processen als het proces van 
Barcelona, de Unie voor de Middellandse 
Zee of de 5+5-dialoog, die als voorbeeld 
voor bestaande strategieën (voor het 
Oostzeegebied en het Donaugebied) heeft 
gediend;

Or. es

Amendement 10
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat er in het kader van
enkele instrumenten en programma's van 
de EU, zoals MED of het ENPI van het 
nabuurschapsbeleid, initiatieven voor 
multilaterale of bilaterale regionale 
samenwerking zijn genomen;

Or. es

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de huidige 
ontwikkeling van de Unie voor de 
Middellandse Zee en het potentieel 
daarvan als katalysator kan dienen voor 
deze opkomende regio;

Or. es

Amendement 12
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een macroregionale 
benadering de mogelijkheid geeft een 
allesomvattend project uit te werken met 
betrekking tot dit voor de toekomst van de
Unie uiterst belangrijke gebied, ten einde 
uit de huidige crisis te raken en aan de 

H. overwegende dat een macroregionale 
benadering de mogelijkheid zou kunnen 
geven een allesomvattend project uit te 
werken met betrekking tot dit voor de 
toekomst van de Unie uiterst belangrijke 
gebied, ten einde uit de huidige crisis te 
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verwachtingen van alle 
nabuurschapslanden te beantwoorden, met 
name de landen ten zuiden van de 
Middellandse Zee;

raken en aan de verwachtingen van alle 
nabuurschapslanden te beantwoorden, met 
name de landen ten zuiden van de 
Middellandse Zee;

Or. de

Amendement 13
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een samenhangend geheel is, 
dat een enkel cultuur- en milieubekken 
vormt en een groot aantal 
gemeenschappelijke eigenschappen en 
prioriteiten deelt als gevolg van het 
"mediterrane klimaat": dezelfde 
landbouwproducten, waterschaarste, een 
groot potentieel inzake hernieuwbare 
energie, met name zonne-energie, belang 
van het toerisme, dezelfde risico's met 
betrekking tot natuurrampen (branden, 
overstromingen, aardbevingen) en dezelfde 
risico's als gevolg van menselijke fouten, 
met name de verontreiniging van de zee;

I. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een samenhangend geheel is, 
dat een enkel cultuur- en milieubekken 
vormt en een groot aantal 
gemeenschappelijke eigenschappen en 
prioriteiten deelt als gevolg van het 
"mediterrane klimaat": dezelfde 
landbouwproducten, een groot potentieel 
inzake hernieuwbare energie, met name 
zonne-energie, belang van het toerisme, 
dezelfde risico's met betrekking tot 
natuurrampen (branden, overstromingen, 
aardbevingen, waterschaarste) en dezelfde 
risico's als gevolg van menselijk gedrag, 
met name de verontreiniging van de zee;

Or. it

Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een enorm gebied is dat zich 
van oost naar west over bijna 4000
kilometer uitstrekt en een groot aantal 

J. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een enorm gebied is dat zich 
van oost naar west over bijna 4 000
kilometer uitstrekt en een groot aantal 
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eilanden omvat, en dat de creatie van een 
uitgestrekt netwerk van zeeroutes moet 
worden bevorderd, zodat het 
handelsverkeer verder kan worden 
ontwikkeld en de CO2-uitstoot kan worden 
verkleind;

eilanden omvat;

Or. de

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een enorm gebied is dat zich 
van oost naar west over bijna 4000 
kilometer uitstrekt en een groot aantal 
eilanden omvat, en dat de creatie van een 
uitgestrekt netwerk van zeeroutes moet 
worden bevorderd, zodat het 
handelsverkeer verder kan worden 
ontwikkeld en de CO2-uitstoot kan worden 
verkleind;

J. overwegende dat het Middellandse 
Zeegebied een enorm gebied is dat zich 
van oost naar west over bijna 4000 
kilometer uitstrekt en een groot aantal 
eilanden omvat, met grondgebieden die 
zee- en landgrenzen met Noord-Afrika 
hebben, en dat de creatie van een 
uitgestrekt netwerk van zeeroutes moet 
worden bevorderd, zodat het 
handelsverkeer verder kan worden 
ontwikkeld en de CO2-uitstoot kan worden 
verkleind;

Or. es

Amendement 16
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat, niettegenstaande 
het feit dat artikel 174 van het VWEU de
Europese Unie verplicht tot een uniforme 
ontwikkeling door de kloof met de minst 
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begunstigde regio's, waaronder insulaire 
regio's, te verkleinen, de Europese 
instellingen nog geen ad-hocstrategie 
hebben aangenomen waarin rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van de eilanden;

Or. en

Amendement 17
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat de volledige 
toegankelijkheid van insulaire regio's in 
het Middellandse Zeegebied alleen kan 
worden gewaarborgd door middel van de 
toekenning van aanvullende middelen op 
het gebied van vervoer over zee en door de 
lucht;

Or. en

Amendement 18
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de Europese Unie wordt bereikt door 
middel van een betere integratie van de 
insulaire gebieden in de Europese interne 
markt en dat de Commissie daartoe een 
geïntegreerde aanpak voor de insulaire 
kwestie dient aan te nemen;
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Or. en

Amendement 19
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat de 
maatregelen van de Commissie op het 
gebied van de insulaire kwestie tot nu toe 
ontoereikend zijn geweest, ook al wordt in 
de Verdragen het al lang bestaande 
structurele nadeel waarmee 
eilandbevolkingen in termen van energie-
en vervoerskosten worden geconfronteerd, 
onderkend;

Or. en

Amendement 20
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het project omtrent de
Ionisch-Adriatische macroregionale 
strategie goed vordert, dat past in een lange 
traditie van samenwerking en solidariteit in 
een sterk samenhangend gebied rond de 
Adriatische Zee;

K. overwegende dat het projectvoorstel
omtrent een Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie goed vordert, dat 
past in een lange traditie van 
samenwerking en solidariteit in een sterk 
samenhangend gebied rond de Adriatische 
en Ionische Zee en de steun heeft van de 
acht lidstaten van het Adriatisch-Ionisch 
initiatief (AII), zoals meermalen is 
gebleken uit de verklaringen van de acht 
ministers van Buitenlandse Zaken die zijn 
aangesloten bij het Initiatief van Ancona 
(2010), Brussel (2011) en Belgrado 
(2012);
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Or. it

Amendement 21
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het project omtrent de 
Ionisch-Adriatische macroregionale 
strategie goed vordert, dat past in een lange 
traditie van samenwerking en solidariteit in 
een sterk samenhangend gebied rond de 
Adriatische Zee;

K. overwegende dat het project omtrent de 
Ionisch-Adriatische macroregionale 
strategie goed vordert, dat past in een lange 
traditie van samenwerking en solidariteit in 
een sterk samenhangend gebied rond de 
Adriatische Zee en dat de steun heeft van 
de acht lidstaten van het Adriatisch-
Ionisch initiatief (AII) zoals dat 
herhaaldelijk naar voren is gebracht in de 
verklaringen van de acht ministers van 
Buitenlandse zaken van de deelnemende 
landen aan het Adriatisch-Ionisch 
initiatief (AII in Ancona (2010), Brussel 
(2011) en Belgrado (2012));

Or. fr

Amendement 22
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat er veel ervaring is 
opgedaan met regionale samenwerking in 
het Middellandse Zeegebied; overwegende 
dat er Europese programma's zijn 
ontwikkeld op het gebied van bilaterale en 
multilaterale samenwerking, zoals de 
nabuurschapsprogramma's MED en 
ENPI;
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Or. fr

Amendement 23
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. keurt de macroregionale benadering 
goed van het beleid inzake territoriale 
samenwerking tussen gebieden die tot 
hetzelfde levensbekken behoren: een 
gedeelde zee, een gedeeld berggebied of 
rivierbekken;

1. keurt de macroregionale benadering 
goed van het beleid inzake territoriale 
samenwerking tussen gebieden die tot 
hetzelfde levensbekken behoren: een 
gedeelde zee, een gedeeld berggebied of 
rivierbekken; is van mening dat 
macroregionale strategieën een nieuw 
hoofdstuk in de Europese territoriale 
samenwerking betekenen doordat een 
bottom-upbenadering wordt toegepast en 
de samenwerking zich verspreidt naar 
steeds meer regio's dankzij een beter 
gebruik van beschikbare middelen; 
adviseert om, met het oog de duidelijke 
Europese toegevoegde waarde ervan, 
meer aandacht te schenken aan 
macroregionale strategieën in het kader 
van de Europese territoriale 
samenwerking die vanaf 2013 moet 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

stelt vast dat er na de toetreding van de 
nieuwe lidstaten tot de EU een reeks 
nieuwe initiatieven is ontplooid, die 
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zonder twijfel de kijk op de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
Europa hebben veranderd en die deze 
daarmee hebben verrijkt en de 
ontwikkeling van de territoriale dimensie 
hebben versneld; 

Or. pl

Amendement 25
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral 
gerechtvaardigd is wanneer in de loop van 
de geschiedenis die gebieden door 
landsgrenzen werden verbrokkeld, 
waardoor de samenwerking tussen de 
naburige regio's beperkt was;

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral 
gerechtvaardigd is wanneer in de loop van 
de geschiedenis die gebieden door 
landsgrenzen werden verbrokkeld, 
waardoor de samenwerking tussen de 
naburige regio's merkbaar was;

Or. en

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral 
gerechtvaardigd is wanneer in de loop van 
de geschiedenis die gebieden door 
landsgrenzen werden verbrokkeld, 
waardoor de samenwerking tussen de 
naburige regio's beperkt was;

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral 
gerechtvaardigd is wanneer in de loop van 
de geschiedenis die gebieden door 
landsgrenzen werden verbrokkeld, 
waardoor de samenwerking tussen de 
naburige regio's zeer beperkt was;

Or. es
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Amendement 27
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral 
gerechtvaardigd is wanneer in de loop van 
de geschiedenis die gebieden door 
landsgrenzen werden verbrokkeld, 
waardoor de samenwerking tussen de 
naburige regio's beperkt was;

2. is van mening dat dergelijke vorm van 
territoriale samenwerking vooral nuttig is 
wanneer in de loop van de geschiedenis die 
gebieden door landsgrenzen werden 
verbrokkeld, waardoor de samenwerking 
tussen de naburige regio's beperkt was;

Or. it

Amendement 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) merkt op dat het voor een strategische
benadering van het regionaal 
ontwikkelingsbeleid, oftewel de vorming 
van nieuwe macroregio's, geboden is 
meer aandacht te besteden aan gebieden 
die voor de EU van bijzonder belang zijn;

Or. pl

Amendement 29
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de territoriale 
samenwerkingsprojecten en het EGTS-
instrument een grotere toegevoegde waarde 
zouden krijgen dankzij het totaalbeeld waar 
een macroregionale strategie voor zorgt, en 
dat op die manier de synergieën worden 
versterkt met de grote communautaire 
strategieën, zoals de trans-Europese 
vervoersnetwerken of het geïntegreerd 
maritiem beleid; is van mening dat het 
eveneens makkelijker zou worden om de 
overige instrumenten van het Europees 
beleid, zoals diegene welke werden 
voorgesteld door de EIB, erbij te 
betrekken;

3. vindt dat de territoriale 
samenwerkingsprojecten en het EGTS-
instrument een grotere toegevoegde waarde 
zouden krijgen dankzij het totaalbeeld waar 
een macroregionale strategie voor zorgt, en 
dat op die manier de synergieën worden 
versterkt met de grote communautaire 
strategieën, zoals de trans-Europese 
vervoersnetwerken of het geïntegreerd 
maritiem beleid; is van mening dat het 
eveneens makkelijker zou worden om de 
overige instrumenten van het Europees 
beleid, zoals diegene welke werden 
voorgesteld door de EIB, erbij te 
betrekken; is van mening dat daarmee het 
Europees beleid op transnationaal en 
interregionaal niveau beter gecoördineerd 
zou kunnen worden;

Or. fr

Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. raadt aan de macroregionale strategieën 
te laten steunen op een bestuur op 
meerdere niveaus en de betrokkenheid van 
het lokale en regionale niveau te 
garanderen;

4. raadt aan de macroregionale strategieën 
te laten steunen op een bestuur op 
meerdere niveaus en de betrokkenheid van 
de lokale en regionale autoriteiten te 
garanderen, alsmede van alle overige 
betrokkenen, zoals universiteiten, 
onderzoekscentra en vertegenwoordigers 
uit het maatschappelijk middenveld;

Or. fr
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Amendement 31
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. raadt aan de macroregionale strategieën 
te laten steunen op een bestuur op 
meerdere niveaus en de betrokkenheid van 
het lokale en regionale niveau te 
garanderen;

4. raadt aan de macroregionale strategieën 
te laten steunen op een bestuur op 
meerdere niveaus en de betrokkenheid van 
het lokale en regionale niveau te 
garanderen en zoveel mogelijk partners en 
belanghebbenden bij de uitwerking en 
tenuitvoerlegging van macroregionale 
strategieën te betrekken om hun 
eigenaarschap op lokaal en regionaal 
niveau te vergroten;

Or. en

Amendement 32
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat de macroregionale strategie 
een kader kan scheppen voor het 
nabuurschapsbeleid en/of het 
pretoetredingsbeleid van de Unie dat leidt 
tot een verbeterde doeltreffendheid;

5. meent dat de macroregionale strategie 
het nabuurschapsbeleid en/of het 
pretoetredingsbeleid van de Unie kan 
sturen in de richting van een verbeterde 
doeltreffendheid;

Or. it

Amendement 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – alinea 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

is van mening dat, als er gedacht wordt 
over ontwikkeling, de mogelijkheden van 
veel lidstaten en landen buiten de EU in 
aanmerking moeten worden genomen om 
zo tot een hoog en gemeenschappelijk 
niveau van regionale ontwikkeling te 
komen;

Or. pl

Amendement 34
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt dat deze eerst vernoemde
strategie wordt onderworpen aan een 
volledige evaluatie op basis van objectieve 
criteria en meetbare indicatoren voor elk 
van de prioritaire domeinen;

7. vraagt dat deze strategie wordt 
onderworpen aan een volledige evaluatie 
op basis van objectieve criteria en 
meetbare indicatoren voor elk van de 
prioritaire domeinen;

Or. it

Amendement 35
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. acht het noodzakelijk dat, teneinde het 
succes van deze benadering te garanderen, 
de bestuursstructuur blijvend ondersteund 
wordt door er bij de toekomstige 
programmaperiode 2014-2020 rekening 
mee te houden;

8. acht het noodzakelijk dat, teneinde het 
succes van deze benadering te garanderen, 
de bestuursstructuur blijvend ondersteund 
wordt door deze ook naar lokale en 
regionale autoriteiten uit te breiden en 
door er bij de toekomstige 
programmaperiode 2014-2020 rekening 
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mee te houden;

Or. fr

Amendement 36
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de Raad 
volledige steun te verlenen aan de 
benadering die werd gehanteerd voor het 
stroomgebied van de Donau, die overigens 
ook aan een evaluatie en een regelmatige 
opvolging moet worden onderworpen en 
die toereikende financiële middelen moet 
krijgen;

9. verzoekt de Commissie en de Raad 
volledige steun te verlenen aan de 
benadering die werd gehanteerd voor het 
stroomgebied van de Donau, die overigens 
ook aan een evaluatie en een regelmatige 
opvolging moet worden onderworpen;

Or. it

Amendement 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 
macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", die echter niet 

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 
macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", die moet 
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bindend mag zijn, maar moet evolueren in 
functie van de lokale dynamiek;

evolueren in functie van de lokale 
dynamiek;

Or. pl

Amendement 38
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 
macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", die echter niet 
bindend mag zijn, maar moet evolueren in 
functie van de lokale dynamiek;

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 
macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking of waar 
behoefte is aan versterking van de 
bestaande samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", die echter niet 
bindend mag zijn, maar moet evolueren in 
functie van de lokale dynamiek;

Or. it

Amendement 39
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 

10. stelt de Commissie voor een proces te 
coördineren met als doel na te denken en te 
overleggen over de toekomstige 
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macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", die echter niet 
bindend mag zijn, maar moet evolueren in 
functie van de lokale dynamiek;

macroregionale strategieën; is van mening 
dat het belangrijk is prioritaire zones te 
identificeren, waar er sprake is van een 
gebrek aan samenwerking tussen de 
Europese gebieden die in verschillende 
lidstaten liggen, maar wel tot hetzelfde 
levensbekken behoren; meent dat dit 
overleg moet uitmonden in de creatie van 
een "kaart die een vooruitblik geeft op de 
Europese macroregio's", waarbij alle 
betrokken landen en gebieden nauw 
betrokken dienen te worden, die echter 
niet bindend mag zijn, maar moet 
evolueren in functie van de lokale 
dynamiek;

Or. fr

Amendement 40
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand;

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving;

Or. it

Amendement 41
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand;

11. is van mening dat macroregionale 
strategieën behoefte hebben aan een 
betere afstemming van de financiering, 
een efficiënter gebruik van bestaande 
middelen en de coördinatie van 
instrumenten, en hoewel dergelijke 
strategieën geen behoefte hebben aan 
nieuwe financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, rechtvaardigt de begeleiding 
van een dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen in 
de vorm van kredieten voor technische 
bijstand;

Or. en

Amendement 42
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand;

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand; en dat door 
middel van de macroregionale strategie 
structurele projecten moeten worden 
bevorderd en daarbij rekening moet 
worden gehouden met het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; 

Or. fr
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Amendement 43
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand;

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand en een gedegen 
coördinatie van het beleid en de fondsen 
op verschillende gebieden;

Or. fr

Amendement 44
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand;

11. is van mening dat de macroregionale 
strategie geen behoefte heeft aan nieuwe 
financieringsmiddelen, een nieuw 
institutioneel instrument of nieuwe 
regelgeving, maar vindt dat de begeleiding 
van dergelijke benadering wel een 
ondersteuning uit de Europese fondsen 
rechtvaardigt in de vorm van kredieten 
voor technische bijstand en 
beschikbaarstelling van gelden voor de 
voorbereidingsfase van het beoordelen en 
verzamelen van gegevens en voor het 
eventuele opstarten;

Or. it
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Amendement 45
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt om het op bindende wijze 
invoeren van "oormerken" voor 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's voor wat 
betreft de prioriteiten binnen de 
desbetreffende macroregionale 
strategieën om tot een zo goed mogelijke 
coördinatie van de doelstellingen en 
middelen te komen;

Or. fr

Amendement 46
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de voor territoriale 
samenwerking bestemde fondsen in twee 
fasen aan de macroregionale strategieën 
moeten kunnen worden toegekend: een 
eerste fase om de creatie mogelijk te 
maken – een voorbereidingsfase van 
ongeveer twee jaar – en een tweede fase 
ter begeleiding van de opstartperiode –
een consolideringsfase van langere duur;

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de voor territoriale 
samenwerking bestemde fondsen in twee 
fasen aan de macroregionale strategieën 
moeten kunnen worden toegekend: een 
eerste fase om de creatie mogelijk te 
maken – een voorbereidingsfase van 
ongeveer twee jaar – en een tweede fase 
ter begeleiding van de opstartperiode – een 
consolideringsfase van langere duur;

12. is van mening dat de voor territoriale 
samenwerking bestemde fondsen in twee 
fasen aan de macroregionale strategieën 
moeten kunnen worden toegekend: een 
eerste fase om de creatie mogelijk te 
maken – een voorbereidingsfase – en een 
tweede fase ter begeleiding van de 
opstartperiode – een consolideringsfase 
van langere duur;

Or. fr

Amendement 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 
de toekomst van Europa essentiële gebied 
een structuur te geven, en verzoekt de Raad 
en de Commissie de creatie ervan te 
bevorderen;

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 
de toekomst van Europa essentiële gebied 
een structuur te geven, en verzoekt de Raad 
en de Commissie te bevorderen dat er vóór 
het einde van dit jaar een strategie met 
bijbehorend actieplan wordt ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 49
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 
de toekomst van Europa essentiële gebied 
een structuur te geven, en verzoekt de Raad 
en de Commissie de creatie ervan te 
bevorderen;

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 
de ontwikkeling en integratie van Europa 
essentiële gebied een structuur te geven, en 
verzoekt de Raad en de Commissie 
dienovereenkomstig te handelen;

Or. it

Amendement 50
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 
de toekomst van Europa essentiële gebied 
een structuur te geven, en verzoekt de Raad 
en de Commissie de creatie ervan te 
bevorderen;

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken, waarin een 
centrale rol is weggelegd voor de Unie 
voor het Middellandse Zeegebied, teneinde 
dit voor de toekomst van Europa essentiële 
gebied een structuur te geven, en verzoekt 
de Raad en de Commissie de creatie ervan 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 51
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde dit voor 

13. steunt de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeebekken teneinde een 
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de toekomst van Europa essentiële gebied 
een structuur te geven, en verzoekt de Raad 
en de Commissie de creatie ervan te 
bevorderen;

gemeenschappelijk perspectief te bieden 
voor het aangaan van de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
problematiek waarmee de mediterrane 
landen en regio's worden geconfronteerd 
en dit voor de toekomst van Europa 
essentiële gebied een structuur te geven, en 
verzoekt de Raad en de Commissie de 
creatie ervan te bevorderen;

Or. es

Amendement 52
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau 
van de territoriale samenwerking in die 
regio aanzienlijk stijgt;

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het operationele niveau van de 
territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

Or. it

Amendement 53
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de invoering van een 14. is van mening dat de invoering van een 



PE491.017v01-00 28/42 AM\903832NL.doc

NL

macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, de regionale 
organisaties, de financiële instellingen en 
de ngo's aan de Europese zijde van de 
Middellandse Zee betrokken zijn, en die 
openstaat voor de nabuurschapslanden 
en/of de pretoetredingslanden, ervoor kan 
zorgen dat het politieke en operationele 
niveau van de territoriale samenwerking in 
die regio aanzienlijk stijgt;

Or. en

Amendement 54
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale mediterrane strategie 
waarbij de Unie, de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten, de regionale 
organisaties, de financiële instellingen en 
de ngo's aan de Europese zijde van de 
Middellandse Zee betrokken zijn, en die 
openstaat voor de nabuurschapslanden 
en/of de pretoetredingslanden, ervoor kan 
zorgen dat het politieke en operationele 
niveau van de territoriale samenwerking in 
die regio aanzienlijk stijgt;

Or. es

Amendement 55
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt; onderstreept dat het 
belangrijk is om gebruik te maken van de 
ervaringen, de bestaande middelen en de 
resultaten van de bestaande regionale 
organisaties;

Or. es

Amendement 56
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

14. is van mening dat de invoering van een 
macroregionale strategie waarbij de Unie, 
de nationale autoriteiten en organisaties 
daarvan, de regionale en lokale 
autoriteiten, de regionale organisaties, de 
financiële instellingen en de ngo's aan de 
Europese zijde van de Middellandse Zee 
betrokken zijn, en die openstaat voor de 
nabuurschapslanden en/of de 
pretoetredingslanden, ervoor kan zorgen 
dat het politieke en operationele niveau van 
de territoriale samenwerking in die regio 
aanzienlijk stijgt;

Or. fr
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Amendement 57
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat, gegeven de 
mediterrane grondgebieden met zee- en 
landgrenzen met Noord-Afrika, het 
initiatief voor een macroregionale 
strategie de ontwikkeling van nieuw actief 
nabuurschapsbeleid een impuls zou 
geven, waardoor dit een concrete 
territoriale dimensie zou krijgen, wat op 
zijn beurt voor een grotere efficiëntie en 
een betere beheersing van de 
migratiestromen zou zorgen en positieve 
effecten op het rendement van de eigen 
economieën teweeg zou brengen;

Or. es

Amendement 58
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. hoopt dat de Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie snel door de 
Raad wordt goedgekeurd zodat een eerste 
stap richting de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied vaste vorm kan 
krijgen;

15. verzoekt de Raad de Ionisch-
Adriatische macroregionale strategie snel 
goed te keuren, bij voorkeur voor 2013, 
zodat een eerste stap richting de invoering 
van een macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied vaste vorm kan 
krijgen;

Or. it
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Amendement 59
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. hoopt dat de Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie snel door de Raad 
wordt goedgekeurd zodat een eerste stap 
richting de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied vaste vorm kan 
krijgen;

15. hoopt dat de Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie snel door de Raad 
wordt goedgekeurd, conform hetgeen 
besloten is op 24 juni 2011 en met het oog 
op de wensen die kenbaar zijn gemaakt 
door de betrokken gebieden op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, de historische 
banden, de tradities en de verwezenlijkte 
initiatieven, zodat een eerste stap richting 
de invoering van een macroregionale 
strategie voor het Middellandse Zeegebied 
vaste vorm kan krijgen;

Or. it

Amendement 60
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. hoopt dat de Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie snel door de Raad 
wordt goedgekeurd zodat een eerste stap 
richting de invoering van een 
macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied vaste vorm kan 
krijgen;

15. hoopt dat de Ionisch-Adriatische 
macroregionale strategie, gelet op de door 
alle betrokkenen op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau geuite wens, snel door de 
Raad wordt goedgekeurd, in het verlengde 
van zijn verklaring van 24 juni 2011,
zodat een eerste stap bij de invoering van 
een macroregionale strategie voor het 
Middellandse Zeegebied vaste vorm kan 
krijgen;

Or. fr
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Amendement 61
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. hoopt dat de Europese Unie de 
zuidelijke dimensie in haar eigen 
nabuurschapsbeleid beter tot haar recht 
laat komen;

Or. it

Amendement 62
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke
maritieme onderdeel en waarbij er 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van eilanden en hun 
behoeften met het oog op ontwikkeling;

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied zo spoedig mogelijk
macroregionale strategieën worden 
ingevoerd, waarbij er aandacht wordt 
besteed aan het maritieme onderdeel, de 
territoriale dimensie en de onderlinge 
verbinding van regio's, de ontwikkeling 
van stedelijke en rurale gebieden, de 
bevordering van duurzaam toerisme en de 
bescherming van ecosystemen en de 
biodiversiteit in het Middellandse 
Zeegebied; wenst dat er rekening wordt 
gehouden met de specifieke eigenschappen 
van eilanden en hun behoeften met het oog 
op ontwikkeling;

Or. es

Amendement 63
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van eilanden en hun 
behoeften met het oog op ontwikkeling;

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van eilanden en hun 
behoeften met het oog op ontwikkeling; is 
van mening dat er bij dergelijke 
toekomstige strategieën meer aandacht 
moet zijn voor milieubescherming en 
duurzaam toerisme;

Or. en

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van eilanden en hun 
behoeften met het oog op ontwikkeling;

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de vele mediterrane 
eilanden en hun behoeften met het oog op 
ontwikkeling;

Or. es
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Amendement 65
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van eilanden en hun 
behoeften met het oog op ontwikkeling;

16. hoopt dat er in het westelijke en 
oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied ook macroregionale strategieën 
worden ingevoerd, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan het belangrijke 
maritieme onderdeel en waarbij er rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van kustgebieden en
eilanden en hun behoeften met het oog op 
ontwikkeling;

Or. it

Amendement 66
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wenst dat de strategie de 
samenwerking tussen de mediterrane 
regio's op het gebied van toerisme 
bevordert, ter verbetering van de 
vooruitzichten van deze voor de 
meerderheid van deze gebieden, als 
mondiaal gezien belangrijke toeristische 
bestemmingen, essentiële economische 
sector;

Or. es

Amendement 67
Erminia Mazzoni
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Europese Commissie te 
bepalen welke instrumenten nodig zijn 
voor de beoordeling en het eventueel 
opstarten van nieuwe macroregionale 
initiatieven in het westelijke en oostelijke 
deel van het Middellandse Zeegebied, 
bijvoorbeeld proefprojecten;

Or. it

Amendement 68
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de coördinatie van 
die drie macroregionale strategieën –
westelijk Middellandse Zeegebied, 
Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd;

17. is van mening dat de onderlinge 
integratie van die drie macroregionale 
strategieën – westelijk Middellandse 
Zeegebied, Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd;

Or. it

Amendement 69
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de coördinatie van 17. is van mening dat de coördinatie van 
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die drie macroregionale strategieën –
westelijk Middellandse Zeegebied, 
Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd;

die drie macroregionale strategieën –
westelijk Middellandse Zeegebied, 
Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd, en in het 
bijzonder door de Mediterrane Unie;

Or. fr

Amendement 70
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de coördinatie van 
die drie macroregionale strategieën –
westelijk Middellandse Zeegebied, 
Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd

17. is van mening dat de coördinatie van 
die drie macroregionale strategieën –
westelijk Middellandse Zeegebied, 
Ionisch-Adriatisch en oostelijk 
Middellandse Zeegebied – het mogelijk zal 
maken om een totaalbeleid voor het hele 
Middellandse Zeebekken te voeren, in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
door de regionale en internationale 
organisaties werden gedefinieerd, en om 
goede praktijken toe te passen die kunnen 
bijdragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van de EU-strategie voor 
slimme en duurzame economische groei;

Or. ro

Amendement 71
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de betrokken lidstaten om de 
wil tot samenwerken die duidelijk is 
gebleken tijdens de uitwerking van 
onderhavig verslag, verder te stimuleren 
en vraagt het toekomstige Cypriotische 
voorzitterschap van de Unie dergelijk
project aan te moedigen;

18. verzoekt de betrokken lidstaten, de 
Commissie en de Raad om, in de 
bestaande geest van samenwerking, zich 
te concentreren op de uitwerking en het in 
gang zetten van deze macrostrategie; 
vraagt het toekomstige Cypriotische 
voorzitterschap van de Unie om dit project 
tot een van zijn prioriteiten te maken;

Or. es

Amendement 72
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de betrokken lidstaten om de 
wil tot samenwerken die duidelijk is 
gebleken tijdens de uitwerking van 
onderhavig verslag, verder te stimuleren en 
vraagt het toekomstige Cypriotische 
voorzitterschap van de Unie dergelijk 
project aan te moedigen;

18. verzoekt de betrokken lidstaten om de 
wil tot samenwerken die duidelijk is 
gebleken tijdens de uitwerking van 
onderhavig verslag, verder te stimuleren en 
vraagt het toekomstige Cypriotische 
voorzitterschap van de Unie dergelijk 
project aan te moedigen; wijst bovendien 
op het belang van intergouvernementele 
en interregionale samenwerking tussen de 
landen van het Middellandse Zeebekken 
bij de ontwikkeling van de 
macroregionale strategie;

Or. fr

Amendement 73
Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Kopje na paragraaf (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

De insulaire dimensie binnen de 
macroregio's van het Middellandse 
Zeegebied
(Deze zin is bedoeld als titel voor een klein 
nieuw onderdeel over de insulaire kwestie 
aan het eind van dit verslag, aansluitend 
op "Vooruitzichten in het Middellandse 
Zeegebied".)

Or. en

Amendement 74
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
concrete stappen te ondernemen gericht 
op de tenuitvoerlegging van artikel 174 
van het VWEU en de aanpak van 
insulaire problemen door middel van een 
strategie die een uniforme Europese 
economische en sociale ontwikkeling 
garandeert;

Or. en

Amendement 75
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. is van mening dat de insulaire 
gebieden in het Middellandse Zeegebied 
in aanmerking dienen te komen voor 
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aanvullende financiering, in het bijzonder 
voor de vervoerssector, om de volledige 
toegankelijkheid en territoriale 
continuïteit van deze gebieden binnen het 
Europese continent en de effectieve 
integratie ervan in de interne markt te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 76
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. acht een betere integratie 
van eilanden in de Europese interne 
markt een belangrijke factor voor het 
bevorderen van de sociale cohesie en de 
economische groei van deze regio's 
binnen de Europese Unie; daartoe dringt 
de Commissie erop aan ad-
hocmaatregelen te nemen die ertoe 
bijdragen dat insulaire gebieden net zo 
concurrerend worden als gebieden op het 
vaste land;

Or. en

Amendement 77
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. hoopt dat de Commissie haar 
straffende houding ten opzichte van de 
insulaire gebieden laat varen, aangezien 
zij steun aan die gebieden die een 
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legitieme compensatie vormen voor het 
discriminerende effect van het insulaire 
karakter, als staatssteun beschouwt;

Or. en

Amendement 78
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. roept de Commissie op om een 
alomvattend voorstel te formuleren om de 
structurele beperkingen van de insulaire 
gebieden het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 79
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 octies. acht een verhoging van de 
drempel voor de-minimissteun voor 
eilanden, met bijzondere aandacht voor de 
landbouw-, vervoers- en visserijsector, 
noodzakelijk om de kloof tussen 
verschillende ontwikkelingsniveaus in 
Europese regio's te verkleinen;

Or. en

Amendement 80
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 nonies. dringt erop aan dat het 
cohesiebeleid en het onderzoeks- en 
innovatiebeleid aangepast worden aan de 
specifieke behoeften van de insulaire 
regio's en dat er synergieën ontwikkeld 
worden tussen het kaderprogramma voor 
onderzoek Horizon 2020 en de 
structuurfondsen, om de eerste tekenen 
van excellentie aan te moedigen en 
investeringen in opleiding te verhogen;

Or. en

Amendement 81
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 decies. beveelt het passend gebruik van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen voor vervoer, energie en 
informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) aan 
om de integratie van deze regio's in het 
continentale Europa te bevorderen;

Or. en

Amendement 82
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 undecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 undecies. benadrukt het belang van 
cultuur en de scheppende industrie als 
fundamentele pijler van ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de insulaire regio's;

Or. en

Amendement 83
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 duodecies. verzoekt de Commissie om 
tegen eind 2013 een actieplan aan te 
nemen voor de strategie voor de 
macroregio's in het Middellandse 
Zeegebied, waarin specifieke projecten 
zijn opgenomen waarbij alle relevante 
belanghebbenden en regionale partners 
worden betrokken en alle beschikbare 
financiële instrumenten worden benut;

Or. en


