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Emenda 1
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Juri tħassib dwar ir-rata baxxa tal-użu 
tal-Fondi Strutturali u jitlob lill-
Kummissjoni biex tidentifika r-raġunijiet 
għal dan; iqis li l-ilħuq ta' rata tal-użu 
ottimali tal-fondi għandu jkun prijorità 
politika, partikolarment fiż-żmien ta' 
qabel il-perjodu li jmiss għall-ippjanar 
tal-baġit;

Or. fr

Emenda 2
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jitlob għal simplifikazzjoni u kjarifika 
ulterjuri tal-prattiki u l-amministrazzjoni 
tal-politika reġjonali sabiex l-
approprjazzjonijiet kollha mwarrba għall-
iżvilupp reġjonali jkunu jistgħu jintużaw 
b'mod aktar effettiv u b'mod orjentat 
aktar lejn ir-riżultati sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-UE 2020;

Or. en

Emenda 3
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol 
għal proġett pilota li jkollu l-għan li 
jippromwovi identità reġjonali komuni u r-
rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet, 
pereżempju fil-makroreġjun tad-Danubju; 
iqis li dawn il-proġetti pilota għandhom 
jikkonsistu fi programmi ta’ taħriġ, 
seminars organizzati għaż-żgħażagħ bil-
għan li jitkattru l-opportunitajiet ta’ 
skambju kulturali u jikkontribwixxu għal 
dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, 
sostenibbli, Ewropea u orjentata lejn il-
futur; iqis li dan għandu jippromwovi l-
istabilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni 
kkonċernati;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol 
għal proġett pilota li jkollu l-għan li 
jippromwovi identità reġjonali komuni u r-
rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet, 
pereżempju fir-reġjuni li qabel kienu 
jagħmlu parti mill-Purtiera tal-Ħadid , u 
fil-makroreġjun tad-Danubju, fejn il-
'ġrieħi tal-istorja' minn nofs seklu ta' 
Ewropa maqsuma għadhom viżibbli; iqis 
li dawn il-proġetti pilota għandhom 
jikkonsistu f'appoġġ għal pjanijiet 
strateġiċi transkonfinali komuni għall-
iżvilupp, il-koerenza u l-koordinazzjoni 
tas-servizzi pubbliċi u fi programmi ta’ 
taħriġ, seminars organizzati għaż-żgħażagħ 
bil-għan li jitkattru l-opportunitajiet ta’ 
skambju kulturali u jikkontribwixxu għal 
dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, 
sostenibbli, Ewropea u orjentata lejn il-
futur; iqis li dan għandu jippromwovi l-
istabilità soċjali u ekonomika u l-koeżjoni 
territorjali fir-reġjuni kkonċernati;

Or. cs

Emenda 4
François Alfonsi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol 
għal proġett pilota li jkollu l-għan li 
jippromwovi identità reġjonali komuni u r-
rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet, 
pereżempju fil-makroreġjun tad-Danubju; 
iqis li dawn il-proġetti pilota għandhom 
jikkonsistu fi programmi ta’ taħriġ, 
seminars organizzati għaż-żgħażagħ bil-
għan li jitkattru l-opportunitajiet ta’ 
skambju kulturali u jikkontribwixxu għal 

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol 
għal proġett pilota li jkollu l-għan li 
jippromwovi identità reġjonali komuni u r-
rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet, 
pereżempju fil-makroreġjun tad-Danubju, 
u biex jittieħdu l-lezzjonijiet minn dawn l-
esperjenzi li jkunu jistgħu jitqiesu 
f'makroreġjuni potenzjali oħrajn; iqis li 
dawn il-proġetti pilota għandhom 
jikkonsistu fi programmi ta’ taħriġ, 
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dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, 
sostenibbli, Ewropea u orjentata lejn il-
futur; iqis li dan għandu jippromwovi l-
istabilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni 
kkonċernati.

seminars organizzati għaż-żgħażagħ bil-
għan li jitkattru l-opportunitajiet ta’ 
skambju kulturali u jikkontribwixxu għal 
dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, 
sostenibbli, Ewropea u orjentata lejn il-
futur; iqis li dan għandu jippromwovi l-
istabilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni 
kkonċernati.

Or. en


