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Amendamentul 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația de la 
Belgrad a celui de al paisprezecelea 
Consiliu de miniștri cu privire la Inițiativa 
adriatico-ionică din 30 aprilie 2012,

Or. fr

Amendamentul 2
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere inițiativa proprie din 
avizul privind „Cooperarea teritorială în 
bazinul Mării Mediterane prin 
intermediul macroregiunii adriatico-
ionice”, adoptat în unanimitate în ședința 
plenară a Comitetului Regiunilor din 
11 octombrie 2011,

Or. it

Amendamentul 3
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere inițiativa intitulată 
„Cooperarea teritorială în bazinul Mării 
Mediterane prin intermediul 
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macroregiunii adriatico-ionice”, aprobată 
în unanimitate de Adunarea Comitetului 
Regiunilor la 11 octombrie 2011, 

Or. fr

Amendamentul 4
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Referirea 20a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor intitulată 
„Elaborarea unei strategii maritime 
pentru zona Oceanului Atlantic” 
(COM(2011)0782 final),

Or. fr

Amendamentul 5
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Mediterana are un rol istoric 
în Europa;

G. întrucât așa-numita Primăvară arabă a 
avut loc recent, țările sud-europene au 
jucat un rol major în istoria 
mediteraneeană, iar legăturile geografice, 
politice și economice dintre cele două 
părți ale bazinului mediteraneean au un 
potențial strategic;

Or. it
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Amendamentul 6
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Mediterana are un rol istoric în 
Europa;

G. întrucât Mediterana are un rol strategic
în Europa;

Or. it

Amendamentul 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Mediterana are un rol istoric în 
Europa;

G. întrucât Mediterana are un rol istoric în 
Europa, iar Uniunea are o semnificație 
geopolitică și economică pentru 
Mediterana;

Or. fr

Amendamentul 8
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât există o vastă experiență 
pozitivă în ceea ce privește cooperarea 
regională în zona Mării Mediterane în 
cadrul unor procese politice, cum ar fi 
„Procesul de la Barcelona: Uniunea 
pentru Mediterana” sau „Dialogul 5+5”, 
care au servit drept modele pentru 
strategiile existente (privind Marea 
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Baltică și Dunărea);
întrucât au existat inițiative în ceea ce 
privește cooperarea regională 
multilaterală sau bilaterală în cadrul unor 
instrumente și programe ale Uniunii 
Europene, precum MED, IEVP, 
programe de cooperare transfrontalieră în 
temeiul politicii de vecinătate a Uniunii 
Europene;
întrucât s-a remarcat evoluția actuală a 
Uniunii pentru Mediterana și potențialul 
acesteia în calitate de catalizator în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 9
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât există într-o anumită măsură 
o cooperare regională pozitivă în zona 
Mării Mediterane, în cadrul unor procese 
politice, cum ar fi „Procesul de la 
Barcelona”: Uniunea pentru Mediterana” 
și „Dialogul 5+5”, care au servit drept 
modele pentru strategiile existente 
(privind Marea Baltică și Dunărea);

Or. es

Amendamentul 10
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât există inițiative în ceea ce 
privește cooperarea regională 
multilaterală și bilaterală în cadrul unor 
instrumente și programe ale Uniunii 
Europene, precum MED și IEVP în 
temeiul politicii europene de vecinătate;

Or. es

Amendamentul 11
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât s-a remarcat evoluția actuală 
a Uniunii în ceea ce privește zona Mării 
Mediterane și al potențialului acesteia în 
calitate de catalizator în regiune;

Or. es

Amendamentul 12
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât o abordare macroregională ar 
permite definirea unui proiect cuprinzător 
în acest spațiu vital pentru viitorul Uniunii, 
cu scopul de a ieși din criza actuală și de a 
satisface așteptările tuturor vecinilor săi, în 
special cele ale popoarelor din sudul 
bazinului mediteranean;

H. întrucât o abordare macroregională ar 
putea permite definirea unui proiect 
cuprinzător în acest spațiu vital pentru 
viitorul Uniunii, cu scopul de a ieși din 
criza actuală și de a satisface așteptările 
tuturor vecinilor săi, în special cele ale 
popoarelor din sudul bazinului 
mediteraneean;
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Or. de

Amendamentul 13
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât spațiul mediteranean este un tot 
coerent, formând același bazin cultural și 
ecologic comun și împărtășind numeroase 
caracteristici și priorități comune datorită 
„climatului mediteranean”: aceleași 
producții agricole, deficitul de apă, 
abundența resurselor energetice, în special 
energia solară, importanța turismului, 
aceleași riscuri de catastrofe naturale 
(incendii, inundații, cutremure) și aceleași 
riscuri de apariție a erorilor umane, în 
special poluarea marină;

I. întrucât spațiul mediteraneean este un tot 
coerent, formând același bazin cultural și 
ecologic comun și împărtășind numeroase 
caracteristici și priorități comune datorită 
„climatului mediteraneean”: aceleași 
producții agricole, abundența resurselor 
energetice, în special energia solară, 
importanța turismului, aceleași riscuri de 
catastrofe naturale (incendii, inundații, 
cutremure, deficitul de apă) și aceleași 
riscuri rezultate în urma activității umane, 
în special poluarea marină;

Or. it

Amendamentul 14
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Mediterana este o zonă vastă, 
care se extinde de la est la vest pe
aproximativ 4 000 km, cu numeroase zone 
insulare, pentru care trebuie promovată o 
vastă rețea de rute maritime care să 
permită dezvoltarea comerțului, reducând 
în același timp impactul acestora asupra 
emisiilor de CO2;

J. întrucât Mediterana este o zonă vastă, 
care se extinde de la est la vest pe 
aproximativ 4 000 km, cu numeroase zone 
insulare;

Or. de



AM\903832RO.doc 9/40 PE491.017v01-00

RO

Amendamentul 15
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Mediterana este o zonă vastă, 
care se extinde de la est la vest pe 
aproximativ 4 000 km, cu numeroase zone 
insulare, pentru care trebuie promovată o 
vastă rețea de rute maritime care să permită 
dezvoltarea comerțului, reducând în același 
timp impactul acestora asupra emisiilor de 
CO2;

J. întrucât Mediterana este o zonă vastă, 
care se extinde de la est la vest pe 
aproximativ 4 000 km, cu numeroase zone 
insulare și care au frontiere terestre și 
maritime cu Africa de Nord, pentru care 
trebuie promovată o vastă rețea de rute 
maritime care să permită dezvoltarea 
comerțului, reducând în același timp 
impactul acestora asupra emisiilor de CO2;

Or. es

Amendamentul 16
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât, fără a aduce atingere 
articolului 174 din TFUE care prevede 
angajamentul Uniunii Europene în 
vederea reducerii decalajului regiunilor 
celor mai defavorizate, inclusiv al 
regiunilor insulare, instituțiile europene 
nu au adoptat încă o strategie ad hoc care 
să țină cont de nevoile specifice ale 
insulelor;

Or. en

Amendamentul 17
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât accesibilitatea totală a 
regiunilor insulare mediteraneene poate fi 
asigurată numai prin alocarea unor 
resurse suplimentare în domeniile 
transportului maritim și aerian;

Or. en

Amendamentul 18
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât dezvoltarea economică și 
socială a Uniunii Europene poate fi 
realizată numai prin intermediul unei mai 
bune integrări a teritoriilor insulare în 
piața unică europeană și, în acest sens, 
Comisia ar trebui să adopte o abordare 
integrată cu privire la chestiunea 
insularității;

Or. en

Amendamentul 19
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jd. întrucât Comisia nu a luat până acum 
niciun fel de măsuri în privința 
insularității, în ciuda faptului că tratatele 
recunosc dezavantajul structural cu care 
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s-au confruntat dintotdeauna populațiile 
din teritoriile insulare în ceea ce privește 
costurile pe care trebuie să le suporte în 
domeniul energiei și al transportului;

Or. en

Amendamentul 20
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât proiectului de strategie 
macroregională adriatico-ioniană, care se 
înscrie într-o practică îndelungată de 
cooperare și solidaritate pe un teritoriu 
coerent în jurul Mării Adriatice, evoluează;

K. întrucât propunerea pentru un proiect 
de strategie macroregională adriatico-
ionică evoluează, proiect care se înscrie 
într-o practică îndelungată de cooperare și 
solidaritate pe un teritoriu coerent în jurul 
Mării Adriatice și al Mărilor Ionice, fiind 
sprijinit de opt state care participă la 
Inițiativa adriatico-ionică (IAI), așa cum 
s-a demonstrat în mod repetat prin 
declarațiile făcute de cei opt miniștri de 
externe care au semnat declarațiile la 
Ancona (2010), Bruxelles (2011) și 
Belgrad (2012);

Or. it

Amendamentul 21
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât proiectului de strategie 
macroregională adriatico-ioniană, care se 
înscrie într-o practică îndelungată de 
cooperare și solidaritate pe un teritoriu 
coerent în jurul Mării Adriatice, evoluează;

K. întrucât proiectul de strategie 
macroregională adriatico-ionică, care se 
înscrie într-o practică îndelungată de 
cooperare și solidaritate pe un teritoriu 
coerent în jurul Mării Adriatice și care are 
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susținerea a opt state membre din cadrul 
Inițiativei adriatico-ionice, exprimată în 
mai multe rânduri prin declarațiile celor 
opt miniștri pentru afaceri externe care 
au aderat la Inițiativa adriatico-ionică –
IAI la Ancône (2010), Bruxelles (2011) și 
Belgrad (2012) evoluează;

Or. fr

Amendamentul 22
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât este necesar să se ia în 
considerare experiența acumulată în ceea 
ce privește cooperarea regională în zona 
Mării Mediterane; întrucât în cadrul 
politicii europene de vecinătate există 
inițiative bilaterale sau multilaterale de 
cooperare ale unor programe europene 
precum MED și IEVP;

Or. fr

Amendamentul 23
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. aprobă abordarea macroregională a 
politicilor de cooperare teritorială între 
teritorii care aparțin aceluiași „bazin de 
viață”: spațiu maritim, masiv muntos, bazin 
fluvial;

1. aprobă abordarea macroregională a 
politicilor de cooperare teritorială între 
teritorii care aparțin aceluiași „bazin de 
viață”: spațiu maritim, masiv muntos, bazin 
fluvial; consideră că strategiile 
macroregionale au deschis un capitol nou 
în ceea ce privește cooperarea teritorială 
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prin aplicarea unei abordări ascendente și 
prin răspândirea cooperării în cât mai 
multe zone, prin intermediul unei utilizări 
mai judicioase a resurselor disponibile; 
recomandă ca, având în vedere valoarea 
adăugată europeană evidentă a acestora, 
strategiile macroregionale ar trebui să 
beneficieze de mai multă atenție în cadrul 
cooperării teritoriale europene, care ar 
trebui consolidată până în 2013;

Or. en

Amendamentul 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Remarcă faptul că, după aderarea noilor 
state membre la Uniunea Europeană, au 
fost lansate o serie de inițiative noi care 
au schimbat în mod evident atitudinea 
față de dezvoltarea socială și economică a 
Europei și care au consolidat și accelerat 
astfel dezvoltarea la nivel teritorial;  

Or. pl

Amendamentul 25
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială se justifică în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel scăzut de cooperare între teritorii 

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială se justifică în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel considerabil de cooperare între 
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vecine; teritorii vecine;

Or. en

Amendamentul 26
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială se justifică în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel scăzut de cooperare între teritorii 
vecine;

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială se justifică în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel semnificativ de cooperare între 
teritorii vecine;

Or. es

Amendamentul 27
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială se justifică în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel scăzut de cooperare între teritorii 
vecine;

2. consideră că un astfel de demers privind 
cooperarea teritorială este util  în special 
atunci când frontierele au fragmentat aceste 
zone de-a lungul istoriei, lăsând moștenire 
un nivel scăzut de cooperare între teritorii 
vecine;

Or. it

Amendamentul 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. remarcă faptul că o abordare strategică 
a politicii de dezvoltare regională, sau, cu 
alte cuvinte, crearea unor macroregiuni 
noi va încuraja concentrarea atenției 
asupra zonelor care au o importanță 
semnificativă pentru Uniunea 
Europeană; 

Or. pl

Amendamentul 29
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că proiectele de cooperare 
teritorială și instrumentul GECT ar avea un 
câștig de capital mai mare datorită imaginii 
de ansamblu pe care o aduce o strategie 
macroregională și că astfel ar fi consolidate 
sinergiile cu strategiile comunitare de 
amploare, precum rețelele transeuropene de
transport sau politica maritimă integrată; 
consideră ca astfel ar fi facilitată, de 
asemenea, implicarea altor instrumente ale 
politicii europene, precum cele propuse de 
BEI;

3. consideră că proiectele de cooperare 
teritorială și instrumentul GECT ar avea un 
câștig de capital mai mare datorită imaginii 
de ansamblu pe care o aduce o strategie 
macroregională și că astfel ar fi consolidate 
sinergiile cu strategiile comunitare de 
amploare, precum rețelele transeuropene de 
transport sau politica maritimă integrată; 
consideră ca astfel ar fi facilitată, de 
asemenea, implicarea altor instrumente ale 
politicii europene, precum cele propuse de 
BEI; consideră că aceste demersuri ar 
avea drept rezultat ameliorarea 
coordonării politicilor europene la nivel 
transnațional și interregional;

Or. fr

Amendamentul 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca strategiile macroregionale 
să se bazeze pe o guvernanță pe mai multe 
niveluri, asigurând implicarea nivelului
local și regional;

4. recomandă ca strategiile macroregionale 
să se bazeze pe o guvernanță pe mai multe 
niveluri, asigurând implicarea autorităților 
la nivel local și regional, precum și a 
tuturor celorlalte părți interesate, cum ar 
fi universitățile, centrele de cercetare și 
reprezentanții societății civile;

Or. fr

Amendamentul 31
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca strategiile macroregionale 
să se bazeze pe o guvernanță pe mai multe 
niveluri, asigurând implicarea nivelului 
local și regional;

4. recomandă ca strategiile macroregionale 
să se bazeze pe o guvernanță pe mai multe 
niveluri, asigurând implicarea nivelului 
local și regional și implicând un număr 
cât mai mare de parteneri și părți 
interesate atât în procesul de elaborare, 
cât și în cel de aplicare a strategiilor 
macroregionale pentru a spori 
participarea la acestea la nivel local și 
regional;

Or. en

Amendamentul 32
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că strategia macroregională 
este de natură să ofere politicilor de 
vecinătate și/sau de preaderare ale Uniunii 
un cadru favorabil unei eficiențe mai 
mari;

5. consideră că strategia macroregională 
este de natură să orienteze politicile de 
vecinătate și/sau de preaderare ale Uniunii 
către o eficiență mai mare;

Or. it

Amendamentul 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că ideile cu privire la dezvoltare 
ar trebui să implice potențialul de 
integrare al multora dintre țări, atât al 
statelor membre ale UE, cât și al țărilor 
care nu fac parte din UE, în vederea 
atingerii unui nivel ridicat și semnificativ 
de dezvoltare regională;

Or. pl

Amendamentul 34
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca această primă referință să 
facă obiectul unei evaluări complete pe 
baza unor criterii obiective și a unor 
indicatori măsurabili pentru fiecare 
domeniu prioritar;

7. solicită ca această strategie să facă 
obiectul unei evaluări complete pe baza 
unor criterii obiective și a unor indicatori 
măsurabili pentru fiecare domeniu 
prioritar;

Or. it
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Amendamentul 35
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră necesară, în vederea asigurării 
succesului deplin al acestui demers, 
sprijinirea durabilă a structurii de 
guvernare prin includerea sa în cadrul 
viitoarelor programări pentru perioada 
2014-2020;

8. consideră necesară, în vederea asigurării 
succesului deplin al acestui demers, 
sprijinirea durabilă a structurii de 
guvernare, cuprinzând și autoritățile de la 
nivel local și regional, prin includerea sa 
în cadrul viitoarelor programări pentru 
perioada 2014-2020;

Or. fr

Amendamentul 36
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și Consiliului să 
sprijine pe deplin demersul întreprins 
pentru bazinul Dunării care trebuie, de 
asemenea, să facă obiectul unei evaluări și 
unei monitorizări periodice și să 
beneficieze de mijloace financiare 
adecvate;

9. solicită Comisiei și Consiliului să 
sprijine pe deplin demersul întreprins 
pentru bazinul Dunării care trebuie, de 
asemenea, să facă obiectul unei evaluări și 
al unei monitorizări periodice;

Or. it

Amendamentul 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare între teritoriile europene care 
aparțin unor state membre diferite, dar care 
participă la același „bazin de viață”; 
consideră că această consultare trebuie să 
conducă la crearea unei „hărți provizorii a 
macroregiunilor europene”, cu caracter 
neobligatoriu și care poate să evolueze în 
funcție de dinamica locală;

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare între teritoriile europene care 
aparțin unor state membre diferite, dar care 
participă la același „bazin de viață”; 
consideră că această consultare trebuie să 
conducă la crearea unei „hărți provizorii a 
macroregiunilor europene” care poate să 
evolueze în funcție de dinamica locală;

Or. pl

Amendamentul 38
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare între teritoriile europene care 
aparțin unor state membre diferite, dar care 
participă la același „bazin de viață”; 
consideră că această consultare trebuie să 
conducă la crearea unei „hărți provizorii a 
macroregiunilor europene”, cu caracter 
neobligatoriu și care poate să evolueze în 
funcție de dinamica locală;

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare sau necesitatea de a consolida 
cooperarea existentă între teritoriile 
europene care aparțin unor state membre 
diferite, dar care participă la același „bazin 
de viață”; consideră că această consultare 
trebuie să conducă la crearea unei „hărți 
provizorii a macroregiunilor europene”, cu 
caracter neobligatoriu și care poate să 
evolueze în funcție de dinamica locală;

Or. it
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Amendamentul 39
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare între teritoriile europene care 
aparțin unor state membre diferite, dar care 
participă la același „bazin de viață”; 
consideră că această consultare trebuie să 
conducă la crearea unei „hărți provizorii a 
macroregiunilor europene”, cu caracter 
neobligatoriu și care poate să evolueze în 
funcție de dinamica locală;

10. sugerează Comisiei să coordoneze un 
proces de reflecție și de consultare pentru 
viitoarele strategii macroregionale; 
consideră că trebuie identificate zonele 
prioritare în ceea ce privește lipsa de 
cooperare între teritoriile europene care 
aparțin unor state membre diferite, dar care 
participă la același „bazin de viață”; 
consideră că această consultare trebuie să 
conducă la crearea, pe baza unui amplu 
consens cu statele și regiunile implicate, a
unei „hărți provizorii a macroregiunilor 
europene” cu caracter neobligatoriu și care 
poate să evolueze în funcție de dinamica 
locală;

Or. fr

Amendamentul 40
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri 
justifică un sprijin din partea fondurilor 
europene sub formă de credite pentru 
asistență tehnică;

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare;

Or. it



AM\903832RO.doc 21/40 PE491.017v01-00

RO

Amendamentul 41
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că strategia macroregională
nu necesită noi mijloace financiare, nici un
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că
sprijinirea unor astfel de demersuri 
justifică un sprijin din partea fondurilor 
europene sub formă de credite pentru 
asistență tehnică;

11. consideră că strategiile 
macroregionale au nevoie de o mai mare 
armonizare a fondurilor, de o utilizare 
mai eficientă a resurselor existente și de o 
coordonare a instrumentelor și consideră, 
de asemenea, că acestea nu necesită noi 
mijloace financiare, niciun nou instrument 
instituțional, nicio nouă reglementare, 
sprijinirea unor astfel de demersuri 
justificând un sprijin din partea fondurilor 
europene sub formă de credite pentru 
asistență tehnică;

Or. en

Amendamentul 42
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică;

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică, iar strategia macroregională 
trebuie să favorizeze proiectele de 
structurare, ținând cont de cadrul 
financiar multianual 2014-2020;

Or. fr
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Amendamentul 43
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică;

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică și o bună coordonare a politicilor 
și a fondurilor în diferite domenii;

Or. fr

Amendamentul 44
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică;

11. consideră că strategia macroregională 
nu necesită noi mijloace financiare, nici un 
nou instrument instituțional, nici o nouă 
reglementare, dar este de părere că 
sprijinirea unor astfel de demersuri justifică 
un sprijin din partea fondurilor europene 
sub formă de credite pentru asistență 
tehnică și de fonduri pentru evaluarea 
preliminară și pentru etapa de colectare a 
datelor în ceea ce privește orice fel de 
lansare;

Or. it

Amendamentul 45
Alain Cadec
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Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită o orientare obligatorie a 
contractelor de parteneriat și a 
programelor operaționale în funcție de 
prioritățile strategiilor macroregionale din 
raza lor de acțiune, în vederea asigurării 
unei coordonări optime a obiectivelor și a 
mijloacelor de realizare a acestora;

Or. fr

Amendamentul 46
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că fondurile aferente 
obiectivului privind cooperarea teritorială 
trebuie să poată fi alocate strategiilor 
macroregionale în două etape: prima 
pentru a permite apariția acestora – o fază 
de prefigurare cu o durată de aproximativ 
doi ani –, a doua pentru a sprijini 
creșterea importanței acestora – faza de 
consolidare, cu o durată mai mare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 12



PE491.017v01-00 24/40 AM\903832RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că fondurile aferente 
obiectivului privind cooperarea teritorială 
trebuie să poată fi alocate strategiilor 
macroregionale în două etape: prima pentru 
a permite apariția acestora – o fază de 
prefigurare cu o durată de aproximativ doi 
ani –, a doua pentru a sprijini creșterea 
importanței acestora – faza de consolidare, 
cu o durată mai mare;

12. consideră că fondurile aferente 
obiectivului privind cooperarea teritorială 
trebuie să poată fi alocate strategiilor 
macroregionale în două etape: prima pentru 
a permite apariția acestora – o fază de 
prefigurare –, a doua pentru a sprijini 
creșterea importanței acestora – faza de 
consolidare, cu o durată mai mare;

Or. fr

Amendamentul 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteranean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze apariția acesteia;

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteraneean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze dezvoltarea unei strategii 
însoțite de un plan de acțiune până la 
sfârșitul anului;

Or. fr

Amendamentul 49
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
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mediteranean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze apariția acesteia;

mediteraneean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru dezvoltarea și 
integrarea Europei și solicită Consiliului și 
Comisiei să acționeze în consecință;

Or. it

Amendamentul 50
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteranean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze apariția acesteia;

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteraneean, în care Uniunea pentru 
Mediterana ar avea un rol esențial, în 
vederea structurării acestui spațiu esențial 
pentru viitorul Europei și solicită 
Consiliului și Comisiei să favorizeze 
apariția acesteia;

Or. en

Amendamentul 51
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteranean în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze apariția acesteia;

13. sprijină punerea în aplicare a unei 
strategii macroregionale pentru bazinul 
mediteraneean pentru a oferi o perspectivă 
comună de abordare a provocărilor 
generale și problematice cu care se 
confruntă țările și regiunile din zona 
Mării Mediterane și în vederea structurării 
acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei și solicită Consiliului și Comisiei 
să favorizeze apariția acesteia;
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Or. es

Amendamentul 52
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteranean și care 
este deschisă țărilor învecinate și/sau țărilor 
aflate în faza de preaderare, este de natură 
să crească în mod semnificativ nivelul 
politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteraneean și 
care este deschisă țărilor învecinate și/sau 
țărilor aflate în faza de preaderare, este de 
natură să crească în mod semnificativ 
nivelul operațional al cooperării teritoriale 
în această zonă;

Or. it

Amendamentul 53
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteranean și care 
este deschisă țărilor învecinate și/sau țărilor 
aflate în faza de preaderare, este de natură 
să crească în mod semnificativ nivelul 
politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
Uniunea pentru Mediterana, organizațiile 
regionale, instituțiile financiare și ONG-
urile din partea europeană a bazinului 
mediteraneean și care este deschisă țărilor 
învecinate și/sau țărilor aflate în faza de 
preaderare, este de natură să crească în 
mod semnificativ nivelul politic și 
operațional al cooperării teritoriale în 
această zonă;
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Or. en

Amendamentul 54
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteranean și care 
este deschisă țărilor învecinate și/sau țărilor 
aflate în faza de preaderare, este de natură 
să crească în mod semnificativ nivelul 
politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale meditereneene, care 
implică Uniunea, autoritățile naționale, 
regionale și locale, organizațiile regionale, 
instituțiile financiare și ONG-urile din 
partea europeană a bazinului 
mediteraneean și care este deschisă țărilor 
învecinate și/sau țărilor aflate în faza de 
preaderare, este de natură să crească în 
mod semnificativ nivelul politic și 
operațional al cooperării teritoriale în 
această zonă;

Or. es

Amendamentul 55
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteranean și care 
este deschisă țărilor învecinate și/sau țărilor 
aflate în faza de preaderare, este de natură 
să crească în mod semnificativ nivelul 
politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteraneean și 
care este deschisă țărilor învecinate și/sau 
țărilor aflate în faza de preaderare, este de 
natură să crească în mod semnificativ 
nivelul politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă; subliniază 
importanța de a învăța din experiența 
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existentă, resursele și realizările 
organizațiilor regionale existente;

Or. es

Amendamentul 56
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteranean și care 
este deschisă țărilor învecinate și/sau țărilor 
aflate în faza de preaderare, este de natură 
să crească în mod semnificativ nivelul 
politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

14. consideră că demersul unei strategii 
macroregionale, care implică Uniunea, 
autoritățile naționale și organizațiile 
acestora, autoritățile regionale și locale, 
organizațiile regionale, instituțiile 
financiare și ONG-urile din partea 
europeană a bazinului mediteraneean și 
care este deschisă țărilor învecinate și/sau 
țărilor aflate în faza de preaderare, este de 
natură să crească în mod semnificativ 
nivelul politic și operațional al cooperării 
teritoriale în această zonă;

Or. fr

Amendamentul 57
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că, având în vedere 
teritoriile mediteraneene care au frontiere 
maritime și terestre cu Africa de Nord, o 
strategie macroregională ar stimula 
dezvoltarea unor noi politici active de 
vecinătate, preluând o dimensiune 
teritorială concretă care să garanteze o 
eficiență sporită, o siguranță sporită și un 
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control sporit al fluxurilor migratorii și 
având un impact pozitiv asupra propriilor 
economii;

Or. es

Amendamentul 58
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. dorește ca strategia macroregională 
adriatico-ioniană să fie aprobată rapid de
Consiliu, pentru a concretiza un prim pas 
spre punerea în aplicare a unei strategii 
macroregionale în Mediterana;

15. solicită ca strategia macroregională 
adriatico-ionică să fie aprobată rapid de 
Consiliu, de preferat până în 2013, pentru 
a concretiza un prim pas spre punerea în 
aplicare a unei strategii macroregionale în 
Mediterana;

Or. it

Amendamentul 59
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. dorește ca strategia macroregională 
adriatico-ioniană să fie aprobată rapid de 
Consiliu, pentru a concretiza un prim pas 
spre punerea în aplicare a unei strategii 
macroregionale în Mediterana;

15. dorește ca strategia macroregională 
adriatico-ionică să fie aprobată rapid de 
Consiliu, ca urmare a deciziei din 
24 iunie 2011 și ținând cont de voința 
arătată de teritoriile implicate la nivel 
național, regional și local, de legăturile 
istorice, de tradiții și de inițiativele luate, 
pentru a concretiza un prim pas spre 
punerea în aplicare a unei strategii 
macroregionale în Mediterana;

Or. it



PE491.017v01-00 30/40 AM\903832RO.doc

RO

Amendamentul 60
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. dorește ca strategia macroregională 
adriatico-ioniană să fie aprobată rapid de 
Consiliu, pentru a concretiza un prim pas 
spre punerea în aplicare a unei strategii 
macroregionale în Mediterana;

15. dorește ca strategia macroregională 
adriatico-ionică, ținând cont de voința 
exprimată de toți actorii implicați la nivel 
local, regional și național, să fie aprobată 
rapid de Consiliu, ca o urmare a 
declarației sale din 24 iunie 2011, pentru a 
concretiza un prim pas în punerea în 
aplicare a unei strategii macroregionale în 
Mediterana;

Or. fr

Amendamentul 61
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. dorește ca Uniunea Europeană să 
acorde o atenție mai mare dimensiunii 
sudice în politica sa de vecinătate;

Or. it

Amendamentul 62
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
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Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor insulare, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora;

Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
cât mai curând posibil, strategii 
macroregionale care să includă o 
componentă maritimă, dimensiunea 
teritorială, legăturile regionale, 
dezvoltarea urbană și rurală, promovarea 
turismului durabil, protejarea 
ecosistemului și biodiversitatea regiunii 
mediteraneene; solicită să se ia în 
considerare teritoriile insulare și nevoile 
de dezvoltare ale acestora;

Or. es

Amendamentul 63
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor insulare, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora;

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor insulare, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora; consideră 
că astfel de strategii viitoare ar trebui să 
acorde o atenție sporită protecției 
mediului și turismului sustenabil;

Or. en

Amendamentul 64
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
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Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor insulare, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora;

Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
numeroaselor teritorii insulare 
mediteraneene, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora;

Or. es

Amendamentul 65
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor insulare, precum și necesitățile 
legate de dezvoltarea acestora;

16. dorește ca în Mediterana de Vest și în 
Mediterana de Est să apară, de asemenea, 
strategii macroregionale care includ o 
componentă maritimă importantă și care 
iau în considerare particularitățile 
teritoriilor de coastă și insulare, precum și 
necesitățile legate de dezvoltarea acestora;

Or. it

Amendamentul 66
Rosa Estaràs Ferragut

Propunerea de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. dorește ca strategia să promoveze 
cooperarea în domeniul turismului din 
regiunile mediteraneene, în vederea 
îmbunătățirii perspectivelor referitoare la 
acest sector economic care este esențial 
pentru majoritatea teritoriilor, acestea 
reprezentând destinații turistice principale 
la nivel mondial;
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Or. es

Amendamentul 67
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei Europene să 
stabilească instrumentele necesare pentru 
evaluarea și lansarea unor noi inițiative 
macroregionale în Mediterana de Vest și 
Mediterana de Est, precum proiectele 
pilot;

Or. it

Amendamentul 68
Salvatore Caronna

Propunerea de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că coordonarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ioniană și Mediterana de 
Est – va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteranean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale;

17. consideră că integrarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ionică și Mediterana de Est 
– va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteraneean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale;

Or. it

Amendamentul 69
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că coordonarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ioniană și Mediterana de 
Est – va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteranean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale;

17. consideră că coordonarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ioniană și Mediterana de 
Est – va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteraneean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale și în special cu cele definite 
de Uniunea pentru Mediterana;;

Or. fr

Amendamentul 70
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că coordonarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ioniană și Mediterana de 
Est – va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteranean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale;

17. consideră că coordonarea acestor trei 
strategii macroregionale – Mediterana de 
Vest, adriatico-ioniană și Mediterana de 
Est – va permite desfășurarea unei politici 
cuprinzătoare pentru întregul bazin 
mediteraneean, în sinergie cu prioritățile 
definite de organizațiile regionale și 
internaționale și aplicarea de bune practici 
ce pot contribui la atingerea obiectivelor 
Strategiei UE pentru creștere economică 
inteligentă și durabilă;

Or. ro

Amendamentul 71
María Irigoyen Pérez

Propunerea de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre în cauză să 
încurajeze voința de cooperare care s-a 
format în timpul elaborării prezentului 
raport și solicită viitoarei președinții 
cipriote a Uniunii să favorizeze un astfel 
de proiect;

18. invită statele membre, Comisia și 
Consiliul, în spiritul voinței existente de 
cooperare, să se axeze pe eforturile care
trebuie depuse pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a acestei 
macrostrategii;  solicită viitoarei 
președinții cipriote a Uniunii să considere 
acest proiect drept o prioritate;

Or. es

Amendamentul 72
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre în cauză să 
încurajeze voința de cooperare care s-a 
format în timpul elaborării prezentului 
raport și solicită viitoarei președinții 
cipriote a Uniunii să favorizeze un astfel de 
proiect;

18. invită statele membre în cauză să 
încurajeze voința de cooperare care s-a 
format în timpul elaborării prezentului 
raport și solicită viitoarei președinții 
cipriote a Uniunii să favorizeze un astfel de 
proiect; în plus, subliniază importanța 
cooperării interguvernamentale și 
interregionale a țărilor din bazinul 
mediteraneean în ceea ce privește 
dezvoltarea strategiei macroregionale;

Or. fr

Amendamentul 73
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Subtitlu după paragraf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dimensiunea insulară în cadrul 
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macroregiunii mediteraneene
(Această teză ar trebui să fie titlul unei noi 
mici secțiuni referitoare la insularitate, 
care va apărea la sfârșitul acestui raport,
după „Perspective în Mediterana”).

Or. en

Amendamentul 74
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. îndeamnă Comisia să ia măsuri 
concrete în vederea punerii în aplicare a 
articolului 174 din TFUE și pentru a 
depăși deficiența ce rezultă din caracterul 
insular prin promovarea unei strategii 
care garantează dezvoltarea economică și 
socială uniformă în Europa;

Or. en

Amendamentul 75
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. consideră că teritoriile mediterane 
insulare ar trebui să fie eligibile pentru o 
finanțare suplimentară, în special în ceea 
ce privește sectorul transportului, pentru 
a se asigura o accesibilitate totală și o 
continuitate teritorială a acestor teritorii 
în cadrul continentului european și 
integrarea lor eficientă în piața unică; 

Or. en
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Amendamentul 76
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. consideră că o mai bună integrare a 
insulelor în ceea ce privește piața unică 
europeană reprezintă un factor esențial în 
promovarea coeziunii și a creșterii 
economice a acestora în cadrul Uniunii 
Europene; în acest sens, solicită Comisiei 
să adopte măsuri ad hoc care să 
contribuie la atingerea unei 
competitivități a teritoriilor insulare egale 
cu cea a teritoriilor continentale;

Or. en

Amendamentul 77
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. speră că atitudinea punitivă a 
Comisiei față de teritoriile insulare ar 
putea fi depășită, întrucât consideră că 
ajutoarele de stat reprezintă o 
compensație legitimă, având în vedere 
situația defavorizată creată de 
insularitate;

Or. en

Amendamentul 78
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Punctul 18f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. solicită Comisiei să formuleze o 
propunere globală în scopul depășirii 
deficiențelor structurale ale teritoriilor 
insulare;

Or. en

Amendamentul 79
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18g. consideră că este necesară o 
majorare a ajutorului de minimis pentru 
insule, în special în sectorul agriculturii, 
al transporturilor și al pescuitului, în 
vederea reducerii diferențelor dintre 
nivelurile diferite de dezvoltare între 
regiunile europene;

Or. en

Amendamentul 80
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 18h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18h. solicită adaptarea politicii de 
coeziune și a politicilor de cercetare și 
inovare la nevoile specifice ale regiunilor 
insulare și dezvoltarea sinergiei dintre 
programul-cadru de cercetare 
„Orizont 2020” și fondurile structurale 
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pentru a se încuraja participarea 
unităților de excelență nou-înființate și 
pentru a crește investițiile în formarea 
profesională;

Or. en

Amendamentul 81
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 18i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18i. recomandă utilizarea adecvată a 
mecanismului „Conectarea Europei” 
pentru transport, energie și tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) în 
vederea sporirii integrării acestor regiuni 
în Europa continentală;

Or. en

Amendamentul 82
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 18j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18j. subliniază importanța culturii și a 
industriei creative, acestea reprezentând 
un pilon fundamental pentru dezvoltare și 
pentru crearea de locuri de muncă în 
regiunile insulare;

Or. en

Amendamentul 83
Giommaria Uggias, Georgios Stavrakakis, Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Punctul 18k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18k. solicită Comisiei să adopte Planul de 
acțiune privind strategia pentru 
macroregiunea Mediteranei până la 
sfârșitul anului 2013, introducând 
proiecte emblematice cu o largă implicare 
a tuturor părților interesate relevante și a 
partenerilor regionali, utilizând toate 
instrumentele financiare disponibile.

Or. en


