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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

-wara li kkunsidra l-Artikoli 12, 16, 87(3), 137, 141, 158 u 299(2) tat-Trattat KE,

Or. en

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 2
Ċitazzjoni 1

-wara li kkunsidra l-Artikoli 12, 87(3), 137, 141, 158 u 299(2) tat-Trattat KE,

Or. fr
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 3
Ċitazzjoni 11 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-
26 ta' Mejju 2004: ''Sħubija iktar b'saħħitha għar-reġjuni l-aktar 'il barra'' 
(COM(2004)0343),

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 4
Premessa A a (ġdida)

Aa. Billi l-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE jirrikjedi li l-Komunità taġġusta l-politiki 
tagħha u tapplika miżuri speċjali u speċifiċi għar-Reġjuni l-Aktar 'il Barra hekk kif 
jgħid dan l-Artikolu, minħabba l-effetti kkumbinati tar-restrizzjonijiet permanenti 
imposti fuq l-iżvilupp tagħhom dovuti għall-fatt li qegħdin 'il bogħod miċ-ċentru ta' 
l-Ewropa, għall-fatt li huma gżejjer, għall-frammentazzjoni tat-territorju tagħhom, 
għad-daqs żgħir tagħhom, għat-topografija diffiċli tagħhom u l-klima kif ukoll 
għad-dipendenza tagħhom fuq numru żgħir ta' prodotti, 

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 5
Premessa C

C. billi l-kunċett ta’ koeżjoni u partikularment il-koeżjoni territorjali ma ġiex definit 
b’mod ċar u billi jkopri ħafna attivitajiet tat-trawwim ta’ l-iżvilupp ekonomiku, soċjali 
u territorjali armonjuż fir-reġjuni ta’ l-UE,

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 6
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Parlament Ewropew li ġie adottat reċentement 
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dwar Tkabbir fil-ġejjieni u l-Koeżjoni jsemmi illi l-istruttura preżenti ta' l-iffinanzjar 
tal-politiki ta' koeżjoni għandha tiġi riveduta għat-tkabbir futur; billi huwa 
jipproponi wkoll li l-iffinanzjar tal-kompetittività reġjonali u tal-koperazzjoni 
territorjali għandu jkun iktar iffukat fuq l-integrazzjoni fuq ekonomiji reġjonali u 
infrastruttura ta' importanza Ewropea u fuq l-għajnuna lil reġjuni sabiex dawn 
ikunu jistgħu jlaħħqu mal-globalizzazzjoni u mat-tibdil fil-demografija; 

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 7
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi wieħed mill-prinċipji fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea huwa l-prinċipju tas-
solidarjetà, li jservi sabiex inaqqas in-nuqqas ta' proporzjonalità fl-iżvilupp reġjonali 
ta' l-Unjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 8
Premessa D

D. billi s’issa l-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE tat kontribut effettiv għall-iżvilupp ta' bosta 
mill-pajjiżi li qabel kienu pajjiżi ta’ koeżjoni (l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugall u 
Spanja), u billi l-impatt tagħha mil-lat tal-konverġenza ta’ l-ifqar reġjuni għen sabiex 
tiżdied il-prosperità ta’ l-UE kollha kemm hi,

Or. el

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 9
Premessa D

D. billi s’issa l-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE tat kontribut effettiv għall-iżvilupp ta' bosta 
mill-pajjiżi li qabel kienu pajjiżi ta’ koeżjoni (l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugall u 
Spanja), u billi l-impatt tagħha mil-lat tal-konverġenza ta’ l-ifqar reġjuni għen sabiex 
tiżdied il-prosperità ta’ l-UE kollha kemm hi,

Or. en
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 10
Premessa D

D. billi s’issa l-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE tat kontribut effettiv għall-iżvilupp tal-pajjiżi li 
qabel kienu pajjiżi ta’ koeżjoni (l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugall u Spanja), minkejja li 
għad hemm żvilupp baxx wisq f'varji reġjuni, u billi l-impatt tagħha mil-lat tal-
konverġenza ta’ l-ifqar reġjuni għen sabiex tiżdied il-prosperità ta’ l-UE kollha kemm hi,

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 11
Premessa D a (ġdida)

Da. billi l-kunċett ta' politika ta' koeżjoni huwa li jagħmel lill-Istati Membri u lir-reġjuni 
viabbli ekonomikament, u għalhekk indipendenti minn għajnuna esterna, minkejja l-
fatt li l-kisba ta' fondi strutturali m'għandhiex limiti ta' żmien;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 12
Premessa D b (ġdida)

Db. billi hemm nuqqas ta' informazzjoni dettaljata u ta' studji komparattivi bi klassifiki 
dwar l-avvanz ta' reġjuni li jieħdu fondi strutturali; 

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 13
Premessa F

F.         billi fl-UE tas-27 l-ifqar 15-il reġjun ta’ l-objettiv ta’ konverġenza jinsabu fir-
Rumanija, fil-Bulgarija, fil-Polonja, fir-Repubblika Ċeka u fl-Ungerija - pajjiżi li, fl-
istess ħin, għandhom potenzjal konsiderevoli ta’ tkabbir ekonomiku,
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Or. el

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 14
Premessa F

F. billi fl-UE tas-27 l-ifqar reġjuni ta’ l-objettiv ta’ konverġenza jinsabu fl-Istati Membri 
l-ġodda, fejn l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni għadha kemm inbdiet u 
għalhekk huwa impossibbli li jiġi evalwat l-impatt fuq it-tnaqqis tad-differenzi;

Or. en

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Emenda 15
Premessa F

F.    billi fl-UE tas-27 l-ifqar reġjuni ta’ l-objettiv ta’ konverġenza jinsabu prinċipalment fir-
Rumanija, fil-Bulgarija, fil-Polonja, fir-Repubblika Ċeka u fl-Ungerija - pajjiżi li, fl-
istess ħin, għandhom potenzjal konsiderevoli ta’ tkabbir ekonomiku,

Or. es

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 16
Premessa G

G. billi fl-ifqar Stati Membri it-tkabbir ekonomiku mhux imqassam b’mod inqas, u hemm 
it-tendenza li jkun ikkonċentrat madwar zoni urbani, filwaqt li f'dawn il-pajjiżi parti 
sostanzjali tal-popolazzjoni tgħix fiz-zoni rurali,

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 17
Premessa H

H. billi reġjuni u prinċipalment zoni rurali li jsofru minn faqar ekonomiku b’riżultat ta’ 
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nuqqas ta’ infrastruttura bażika, aċċess ristrett għas-servizzi pubbliċi u rata għolja ta’ 
qgħad qed jiġi dipopolati b’rata aktar mgħaġġla minn reġjuni oħra u billi dan il-fatt, 
min-naħa tiegħu, idgħajjef il-ħila tagħhom li jiżviluppaw ġenwinament,

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 18
Premessa H

H. billi reġjuni li jsofru minn faqar ekonomiku minħabba nuqqas ta’ infrastruttura 
bażika, aċċess ristrett għas-servizzi pubbliċi u rata għolja ta’ qgħad qed jiġi dipopolati 
b’rata aktar mgħaġġla minn reġjuni oħra, bħala riżultat tat-tluq taż-żgħażagħ u l-fatt 
li l-poplu qed jikber malajr, flimkien ma' rata għolja ta' mewt tat-trabi, u billi din is-
sitwazzjoni, min-naħa tagħha, idgħajjef il-kapaċità tagħhom li jiżviluppaw 
ġenwinament filwaqt li l-globalizzazzjoni qed ikollha t-tendenza li ċċajpar u tħassar 
kompletament l-identità u l-individwalità reġjonali,

Or. ro

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 19
Premessa H a (ġdida)

Ha wara li kkunsidra s-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-iktar 'il barra, li ħafna 
minnhom huma fost l-ifqar reġjuni ta' l-UE, minħabba l-effetti magħquda u 
dejjiema ta' l-iżvantaġġi strutturali u ġeografiċi li jostakolaw ferm l-iżvilupp 
tagħhom, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 20
Premessa I

imħassra

Or. en
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 21
Premessa I

I. billi f'xi wħud mill-Istati Membri l-ġodda, it-teħid tal-fondi għall-ifqar reġjuni tal-
politika ta’ koeżjoni kien baxx waqt il-perjodu 2004-2006,

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 22
Premessa J

J. billi sabiex l-iffinanzjar strutturali ta’ l-UE jiġi implimentat b’suċċess (imħassar), hemm 
bżonn li jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet fil-livell lokali, reġjonali,
nazzjonali u Komunitarju,

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 23
Premessa J

J. billi sabiex l-iffinanzjar strutturali ta’ l-UE jiġi implimentat b’suċċess, u billi din l-
implimentazzjoni b’suċċess jeħtieġ issir sabiex issaħħaħ it-tkabbir u l-iżvilupp soċjo-
ekonomiku sostenibbli filwaqt tnaqqas id-differenzi reġjonali, hemm bżonn li jkun 
hemm koordinazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet fil-livell lokali, nazzjonali u 
Komunitarju,

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 24
Premessa J

J. billi sabiex l-iffinanzjar strutturali ta’ l-UE jiġi implimentat b’suċċess, u billi din l-
implimentazzjoni b’suċċess jeħtieġ issir sabiex l-ifqar reġjuni jilħqu l-livell ta' żvilupp 
medju ta’ l-UE tas-27, hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
awtoritajiet fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Komunitarju,
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Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 25
Premessa J

J. billi sabiex l-iffinanzjar strutturali ta’ l-UE jiġi implimentat b’suċċess, u billi din l-
implimentazzjoni b’suċċess jeħtieġ issir sabiex l-ifqar reġjuni jilħqu l-livell ta' żvilupp 
medju ta’ l-UE tas-27, hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib bejn l-
awtoritajiet fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Komunitarju,

Or. en

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 26
Premessa K

K.        billi l-fatt li l-finanzjament ikun ingħata ma jiggarantix li dan ikun ser jintuża tajjeb, u 
billi l-awtoritajiet f’reġjuni foqra sikwit ma jkollhomx il-ħiliet u l-esperjenza xierqa u 
l-fondi proprji neċessarji sabiex ikunu jistgħu jagħmlu użu sħiħ mill-fondi tal-koeżjoni 
li huma intitolati għalihom;

Or. en

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 27
Premessa L

L. billi hemm numru ta’ raġunijiet għalfejn l-ekonomija ta’ reġjuni individwali baqgħet 
lura, u billi l-ifqar reġjuni ta’ l-UE fuq kollox m'għandhomx l-infrastruttura basika 
essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli bbilanċjat u aktar investiment, u lanqas 
m'għandhom riżorsi umani adegwati,

Or. en
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 28
Premessa L

L. billi hemm numru ta’ raġunijiet għalfejn l-ekonomija ta’ reġjuni individwali baqgħet
lura, u billi l-ifqar reġjuni ta’ l-UE fuq kollox m'għandhomx l-infrastruttura basika 
essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli u aktar investiment, u lanqas m'għandhom riżorsi 
umani adegwati u inċentivi adegwati għall-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja u l-
innovazzjoni,

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 29
Premessa M

M.       billi l-ekwità privata, il-kapital ta’ sogru, il-fondi li jduru u l-mikro-krediti għal 
intrapriżi li jkunu għadhom qed jibdew għandhom irwol essenzjali bħala l-forza 
ewlenija għall-intraprenditorija, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta’ l-impjiegi,

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 30
Premessa N

N. billi l-esklużjon soċjali u r-rati ta’ qgħad għolja ħafna u fuq medda twila ta’ snin huma 
prevalenti b’mod partikulari fl-ifqar reġjuni, speċjalment fost in-nisa, l-anzjani u l-
persuni b’diżabilità u gruppi etniċi vulnerabbli bħall-minoranza ta' persuni Roma,

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 31
Premessa O

imħassra

Or. en
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 32
Paragrafu 1

1. Iħeġġeġ li tittieħed azzjoni riżoluta sabiex jonqsu l-aktar nuqqasijiet kbar ta’ l-iżvilupp 
fl-ifqar reġjuni ta’ l-UE, u jinnota b’mod partikulari li l-Istati Membri l-ġodda 
(imħassar) jirrikjedu appoġġ speċjali minħabba n-nuqqasijiet istituzzjonali, 
amministrattivi u ekonomiċi kontinwi tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 33
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jenfasizza l-importanza li jiġi analizzat l-iżvilupp storiku fil-pajjiżi ta' koeżjoni ta' l-
UE15; jitlob lill-Kummissjoni biex, f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri kkonċernati, 
ir-reġjuni tagħhom, l-awtoritajiet lokali u partijiet oħra interessati, tenfasizza b'mod 
ċar, minn banda, il-miżuri għat-tkabbir fir-reġjuni li kellhom suċċess (bħall-
Irlanda) u mill-banda l-oħra, l-ostakoli prinċipali fir-reġjuni li għadhom lura sabiex 
dawn l-ostakoli ma jiġux ripetuti fir-reġjuni ta' l-Istati l-Membri l-ġodda; 

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 34
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta' l-Istati Membri għas-sitwazzjoni fir-reġjuni li, 
minkejja li huma l-ifqar fl-UE15 u għalkemm id-dejta ta' l-iżvilupp tagħhom ma 
ttejbitx, m'għadhomx meqjusa bħala l-ifqar reġjuni ta' l-UE-27 għal raġjunijiet 
purament statistiċi; jirrikmanda li tingħata konsiderazzjoni lis-sitwazzjoni speċifika ta' 
dawk ir-reġjuni, li għad għandhom l-istess bżonnijiet ta' qabel, filwaqt li l-progress 
tagħhom lejn l-iżvilupp jinsab f'riskju li jieqaf ħesrem minħabba tnaqqis sostanzjali fl-
appoġġ li huma rċevew s'issa mill-politika ta' koeżjoni;

Or. el
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 35
Paragrafu 2

2. Huwa tal-fehma li għandha tingħata għajnuna teknika adegwata għall-Istati Membri l-
ġodda sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-politika ta’ koeżjoni, li huma wkoll proċedurali 
(imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 36
Paragrafu 2

2. Huwa tal-fehma li d-diffikultajiet fit-teħid tal-finanzjament huma preokkupazzjoni 
importanti u urġenti, b’mod partikulari għall-Istati Membri l-ġodda, li qed isibuha diffiċli 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti kumplikati tal-politika ta’ koeżjoni u li spiss ma jkollhomx 
biżżejjed kapital privat sabiex jiffinanzjaw minn qabel l-għotjiet ta' l-UE, fid-dawl tad-
diffikultajiet proċedurali u r-restrizzjonijiet tal-ħin involuti fl-implimentazzjoni tal-
proġetti. B’riżultat ta’ dan, il-benefiċjarji potenzjali ma jkunux jistgħu jieħdu jew jitolbu 
fondi li huma jistgħu jagħmlu użu tajjeb minnhom;]

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 37
Paragrafu 3

3. Jissuġġerixxi li l-politika ta' koeżjoni ta' l-UE għandha tqis kif jixraq id-diversità tal-
ħtiġijiet ta' l-ifqar reġjuni, filwaqt li l-għajnuna titfassal għall-fatturi endoċeniċi tagħhom 
u l-potenzjal tagħhom jiġi sfruttat, sabiex jiġu mwettqa programmi u proġetti li 
jipproduċu riżultati dejjiema u żvilupp sostenibbli ġenwin fuq il-bażi ta’ pjanijiet 
plurijennali integrati ta’ żvilupp li jqisu kif jixraq lill-pjanijiet għall-iżvilupp mil-lat ta’ 
spazju u ta' politiki Komunitarji oħra;

Or. en
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 38
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jirrikmanda li l-politika ta' Koeżjoni ta' l-UE tiġi aġġustata b'mod adegwat għar-
Reġjuni l-Iktar 'il Barra hekk kif jgħid  l-Artikolu 299(2) permezz ta' miżuri 
speċifiċi, minħabba l-effetti kkumbinati tar-restrizzjonijiet permanenti imposti fuq l-
iżvilupp tagħhom dovuti għall-fatt li qegħdin 'il bogħod miċ-ċentru ta' l-Ewropa, 
għall-fatt li huma gżejjer, għall-frammentazzjoni tat-territorju tagħhom, għad-daqs 
żgħir tagħhom, għat-topografija diffiċli tagħhom u l-klima kif ukoll għad-
dipendenza tagħhom fuq numru żgħir ta' prodotti,

Or. en

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 39
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jappoġġja l-istrateġija li użat l-UE sabiex tgħin lir-Reġjuni l-Iktar 'il Barra, u jitlob 
lill-Kummissjoni sabiex tagħti malajr dettalji tas-sustanza ta' l-'isħubija iktar 
b'saħħitha' li hija annunċjat, b'mod partikulari fir-rigward tat-titjib tal-
kompetittività tagħhom u l-pjan ta' azzjoni għall-viċinat iktar wiesa'; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 40
Paragrafu 4

4. Jirrakkomanda li, bil-għan li jitħaffef it-tkabbir ekonomiku u li jkun hemm aktar 
investiment u żvilupp sostenibbli bbilanċjat fl-ifqar reġjuni, ir-reġjuni u l-Istati 
Membri għandhom jagħtu prijorità lil proġetti li jagħmlu lir-reġjuni aktar aċċessibbli 
billi jipprovdulhom l-infrastruttura bażika, b’mod partikulari fl-oqsma tat-trasport, ta’ 
l-IT u tat-telekomunikazzjonijiet, b’qies kif jixraq għall-impatt soċjali u ambjentali ta’ 
dan it-tip ta’ proġetti;]

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 41
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex jagħtu qies 
xieraq lill-ħtieġa għall-iżvilupp bilanċjat fi ħdan ir-reġjuni individwali meta jippjanaw 
programmi ġejjiena għall-iżvilupp reġjonali;  jemmen li huwa partikolarment 
importanti li jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ zoni urbani, filwaqt li tiġi segwita politika 
urbana adegwata inkluża politika tad-djar għal “kwartieri fqar” u politika rurali 
adegwata;

Or. ro

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 42
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali sabiex jagħtu qies xieraq lill-
ħtieġa għall-iżvilupp bilanċjat u poliċentriku fil-livell ta' l-UE u fi ħdan ir-reġjuni 
individwali meta jippjanaw programmi ġejjiena għall-iżvilupp reġjonali;  jemmen li 
huwa partikolarment importanti li jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ zoni urbani, filwaqt li 
tiġi segwita politika urbana adegwata inkluża politika tad-djar għal “kwartieri fqar” u 
politika rurali adegwata;

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 43
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali sabiex jagħtu qies xieraq lill-
ħtieġa għall-iżvilupp bilanċjat fi ħdan ir-reġjuni individwali meta jippjanaw 
programmi ġejjiena għall-iżvilupp reġjonali;  jemmen li huwa partikolarment 
importanti li jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ zoni urbani, b'attenzjoni adegwata għad-
dimensjoni soċjali ta' politika urbana inkluża politika soċjali tad-djar għal “kwartieri 
fqar” u politika rurali adegwata, b'attenzjoni xierqa għall-iżvilupp integrat ta' zoni 
urbani u rurali; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 44
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jemmen li huwa ta' importanza partikulari li jiġu attribwiti iktar kompetenzi fil-
politika ta' koeżjoni lill-ibliet, sabiex dawn ikunu jistgħu jirreaġixxu fi sħubija dwar 
bżonnijiet partikulari ta' zoni urbani, u f'dan il-kuntest jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri sabiex jużaw bis-sħiħ il-possibiltajiet ta' pjanijiet ta' żvilupp integrat 
fejn il-politika ta' koeżjoni tista' tiġi konnessa b'mod dirett ma' l-ippjanar ta' l-ibliet;

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 45
Paragrafu 6

6 Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-ifqar reġjuni, u b'mod partikulari z-
zoni rurali, aktar attraenti għall-investituri billi jużaw il-vantaġġi naturali u kulturali ta’ 
dawk ir-reġjuni sabiex jiżviluppaw forom tradizzjonali ta’ attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi għal kull reġjun u sabiex joħolqu forom ġodda ta’ attività ekonomika;

Or. pl

Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 46
Paragrafu 6

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-ifqar reġjuni aktar attraenti għall-
investituri billi jużaw il-vantaġġi naturali u kulturali ta’ dawk ir-reġjuni sabiex 
jiżviluppaw forom tradizzjonali ta’ attivitajiet ekonomiċi speċifiċi għal kull reġjun u 
sabiex joħolqu forom ġodda ta’ attività ekonomika; għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex tikkonċentra iktar fuq miżuri ta' identifikazzjoni u ta' appoġġ 
sabiex jiġu kkonservati l-ħiliet u l-abitudnijiet speċifiċi li għadhom jeżistu f'reġjuni 
iżolati ta' l-Ewropa li għadhom lura;

Or. ro
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 47
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li kull evalwazzjoni tal-politika ta' 
koeżjoni għandha ttejjeb il-politika ta' koeżjoni innovattiva f'Unjoni mkabbra fil-
ġejjieni; jirreferi għall-bżonn li wieħed jiffoka fuq kunċetti ġodda ta' żvilupp 
territorjali u iktar speċifikament fuq l-appoġġ tat-tkabbir tal-massa kritika reġjonali 
madwar iz-zoni urbani jew gruppi reġjonali oħra, u għall-bżonn li jintuża approċċ 
differenzjali ta' l-użu ta' fondi strutturali skond il-bżonnijiet tar-reġjuni kollha;

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 48
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw proġetti li jtejbu l-
kapaċità reġjonali għall-ġenerazzjoni u għall-assorbiment ta’ teknoloġiji ġodda, b’mod 
partikulari dawk relatati mal-ħarsien ta’ l-ambjent u l-iżvilupp tar-riżorsi naturali, u li 
jinvolvu t-tixrid ta’ mudelli msejsa fuq konsum aktar baxx ta’ enerġija u l-użu ta’ 
enerġiji li jiġġeddu, sabiex dawn ir-reġjuni jkunu jistgħu jiżviluppaw tmexxija fl-
eko-innovazzjoni mingħajr ma jkollhom jiffaċċjaw aspetti negattivi ta' żvilupp mhux 
sostenibbli li ffaċċjaw reġjuni oħra fiċ-ċiklu ta' żvilupp tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 49
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni territorjali (transkonfinali, transnazzjonali 
u interreġjonali) taħt il-politika ta' koeżjoni sabiex jiġi promoss żvilupp ibbilanċjat; 
iħeġġeġ f'dan ir-rigward li jitwaqqfu netwerks ta'  koperazzjoni reġjonali u settorjali 
li jinvolvu b'mod speċjali l-ifqar reġjunijiet;

Or. en
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 50
Paragrafu 10

10. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-intraprenditorija fl-iskejjel u li 
jappoġġjaw skemi ta’ taħriġ differenzjati għal intraprendituri futuri, liema skemi 
jkunu mmirati għal bosta gruppi: żgħażagħ, nisa u persuni anzjani;

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 51
Paragrafu 10

10. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-intraprenditorija fl-iskejjel u li 
jappoġġjaw skemi ta’ taħriġ għal intraprendituri futuri, liema skemi jkunu mmirati 
b’mod partikulari għaż-żgħażagħ, in-nisa, il-persuni anzjani u l-minoranzi
vulnerabbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 52
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bi pjaċir strumenti ġodda bħal Jeremie u Jessica, iżda jiddubita jekk dawn l-
istrumenti humiex adegwwati sabiex ikunu applikati b'mod wiesa' għall-ifqar 
reġjuni u jitlob ukoll li tingħata attenzjoni lill-impatt possibbli ta' tali mekkaniżmi 
ta' kreditu fuq id-dejn pubbliku; 

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 53
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bi pjaċir strumenti ġodda bħal Jeremie u Jessica, iżda madankollu jirrimarka 
dwar il-fatt li dawn l-istrumenti waslu tard wisq sabiex jiġu użati u li l-kuxjenza 
dwar il-possibiltajiet tagħhom fil-livelli reġjonali u lokali għadha baxxa wisq; 
jinnota l-ħtieġa urġenti li dan it-tip ta’ strumenti mxerrda u applikati bl-aktar mod 
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wiesa’ possibbli fl-Istati Membri l-ġodda;

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 54
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bi pjaċir strumenti ġodda bħal Jeremie u Jessica; jinnota l-ħtieġa urġenti li dan 
it-tip ta’ strumenti mxerrda u applikati bl-aktar mod wiesa’ possibbli fl-Istati Membri 
(imħassar);

Or. el

Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 55
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bi pjaċir strumenti ġodda bħal Jeremie u Jessica; jinnota l-ħtieġa urġenti li dan 
it-tip ta’ strumenti mxerrda u applikati bl-aktar mod wiesa’ possibbli fl-Istati Membri 
l-ġodda, u li jiġu applikati bi qbil mas-sitwazzjoni attwali f'dawn l-Istati, billi 
jittieħed kont tal-bżonnijiet reali tal-benefiċjarji potenzjali u l-kapaċità tagħhom, 
f'termini prattiċi, illi jagħmlu użu minn dawn l-istrumenti,

Or. ro

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 56
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi sabiex tipprovdi assistenza teknika 
lill-Istati Membri u lir-reġjuni billi toħloq programmi xierqa ta’ taħriġ; jilqa’ bi pjaċir 
l-inizjattiva Jaspers għall-provvediment ta' assistenza għall-implimentazzjoni ta' 
proġetti kbar, (imħassar)

Or. en
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 57
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi sabiex tipprovdi assistenza teknika 
lill-Istati Membri u lir-reġjuni billi toħloq programmi xierqa ta’ taħriġ; jilqa’ bi pjaċir 
l-inizjattiva Jaspers għall-provvediment ta' assistenza għall-implimentazzjoni ta' 
proġetti kbar, iżda jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi wkoll sistema ta' 
assistenza għal proġetti iżgħar u għal gruppi ta' proġetti bħal dawn li tkun immirata 
għall-ifqar reġjuni;

Or. en

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 58
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Huwa mħasseb li f'xi reġjuni ma tantx tiġi mmirata l-għajnuna ta' l-UE, u dan 
jirriżulta fil-fatt illi s-sitwazzjoni tagħhom ma titjiebx minkejja l-bosta snin ta' 
iffinanzjar u r-riżorsi tal-Komunità huma moħlija; jitlob illi jkun hemm limitu fuq il-
perjodu li matulu r-reġjuni jistgħu jiksbu riżorsi ta' fondi strutturali, sabiex jiġu 
evitati sitwazzjonijiet fejn ir-reġjuni li jirċievu l-appoġġ ta' l-Unjoni għal bosta snin 
jibqgħu b'mod kostanti fl-istess livell ta' żvilupp; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 59
Paragrafu 13

13. Jilqa’ bi pjaċir l-inizjattiva introdotta riċentement “Reġjuni għall-bidla ekonomika” u 
l-impenn tagħha għat-tifrix ta’ l-aħjar prattiki li, fil-passat, kellhom impatt li b’mod 
ċar kien pożittiv u kkontribwixxa għat-tkabbir ekonomiku reġjonali; jistieden, 
għaldaqstant, lill-Kummissjoni, sabiex tiżgura li l-ifqar reġjuni ta’ l-UE jiġu inklużi 
fin-netwerk ta’ skambji ta’ l-aħjar prattiki, filwaqt illi titqiegħed deskrizzjoni ta' dawn 
il-prattiki fuq websajt pubbliku fil-lingwi kollha ta' l-Unjoni Ewropea;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 60
Paragrafu 14

14. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex joħolqu sħubiji pubbliċi-privati (PPPs) bħala 
mezz effettiv ta’ kif jinvolvu kapital privat fil-finanzjament ta’ proġetti għall-iżvilupp 
reġjonali; jissuġġerixxi, f’dan is-sens, li jiġu stipulati regoli sempliċi u trasparenti li 
jiggvernaw it-twaqqif ta’ dan it-tip ta’ sħubiji billi tingħata l-attenzjoni xierqa lill-
prevenzjoni ta' żieda fid-dejn pubbliku jew fid-dejn għal bosta ġenerazzjonijiet;

Or. en

Emenda mressqa minn Vladimír Železný

Emenda 61
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi tagħha sabiex tissemplifika direttivi, 
regoli u linji gwida eżistenti u tagħmel oħrajn ġodda li jkunu eħfef biex wieħed 
jifhimhom, bil-għan li tevita li jkun hemm miżinterpretazzjonijiet u li tiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-programmi;

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 62
Paragrafu 16

16. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Komunità sabiex isaħħu l-proċeduri ta' 
kontroll dwar l-użu tal-fondi u jissimplifikaw aktar il-proċeduri bil-għan li jiżguraw li 
l-fondi jiġu allokati b’mod trasparenti u effiċjenti, u jgħaddu b’ħeffa għand il-
benefiċjarji;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 63
Paragrafu 16

16. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri li jissimplifikaw aktar il-proċeduri bil-għan li 
jiżguraw li l-fondi jiġu allokati b’mod trasparenti u effiċjenti, u jgħaddu b’ħeffa għand 
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il-benefiċjarji finali; f'din il-perspettiva jissuġġerixxi wkoll li tintuża bis-sħiħ l-idea 
ta' punti ta' kuntatt singoli.

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 64
Paragrafu 16

16. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri li jissimplifikaw aktar il-proċeduri bil-għan li 
jiżguraw li l-fondi jiġu allokati b’mod trasparenti u effiċjenti, u jgħaddu b’ħeffa għand 
il-benefiċjarji u li josservaw l-Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza u r-
responsabiltà ta' l-awtorità ta' tmexxija għall-organizzazzjoni tal-pubblikazzjoni, 
b'mod elettroniku jew le, tal-lista ta' benefiċjarji, l-ismijiet ta' l-operazzjonijiet u l-
ammont ta' finanzjar pubbliku allokat lill-operazzjoijiet, hekk kif imniżżel fl-
Artikolu 7 (2) (d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1828/2006 tat-8 ta' 
Diċembru 2006;

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 65
Paragrafu 17

17. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw koordinazzjoni politika, teknika u 
amministrattiva effettiva u osservanza effettiva mal-prinċipju ta' sħubija bil-għan li l-
fondi jiġu mmaniġġjati sewwa; jesprimi tħassib għan-nuqqas ta’ mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u ta' sħubija li jiffunzjonaw sewwa fl-ifqar reġjuni;  

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 66
Paragrafu 19

19. Jisħaq li r-rata tal-qgħad f’uħud mill-ifqar reġjuni ta’ l-UE hija ogħla minn 20%, 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-qgħad huwa problema li jaffettwa l-ifqar 
reġjuni b’mod partikulari, u li għadu ogħla fost in-nisa milli fost l-irġiel, u fost 
minoranzi vulnerabbli; jistieden lill-Istati Membri sabiex jipprovdu appoġġ għan-nisa 
fis-suq tax-xogħol, u li jillivellaw id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa; iktar 
minn hekk, jitlob li tingħata attenzjoni lis-sitwazzjoni ferm speċifika tal-poplu 
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Roma, li għalih il-problema ta' qgħad għal żmien twil hija kritika, 

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 67
Paragrafu 19

19. Jisħaq li r-rata tal-qgħad f’uħud mill-ifqar reġjuni ta’ l-UE hija ogħla minn 20%, 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-qgħad huwa problema li jaffettwa l-ifqar 
reġjuni b’mod partikulari, u li għadu ogħla fost in-nisa milli fost l-irġiel; jistieden lill-
Istati Membri sabiex jipprovdu appoġġ għan-nisa fis-suq tax-xogħol; (imħassar)

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 68
Paragrafu 19

19. Jisħaq li r-rata tal-qgħad f’uħud mill-ifqar reġjuni ta’ l-UE hija ogħla minn 20%, 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-qgħad huwa problema li jaffettwa l-ifqar 
reġjuni b’mod partikulari, u li għadu ogħla fost in-nisa milli fost l-irġiel; jistieden lill-
Istati Membri sabiex jipprovdu appoġġ għan-nisa fis-suq tax-xogħol, u sabiex 
jillivellaw id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa u jintroduċu miżuri innovattivi 
tas-suq tax-xogħol (bħal pereżempju patti ta' impjieg territorjali);

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 69
Paragrafu 20

20. (imħassar) Jenfasizza l-ħtieġa li l-Fond Soċjali Ewropew jintuża sew sabiex jinvesti 
fil-kapital uman fl-ifqar reġjuni billi jiżgura provvediment aħjar ta' edukazzjoni u 
livelli dejjem akbar ta' kwalifiki, speċjalment fost iż-żgħażagħ, in-nisa u l-persuni 
anzjani u azzjonijiet kumplimentari u appoġġ rilevanti, servizzi Komunitarji u ta' 
kura li jtejbu l-opportunitajiet ta' impjieg;

Or. en
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 70
Paragrafu 20

20. Jinnota li l-qgħad fl-ifqar reġjuni prinċipalment jaffettwa lill-ħaddiema li ma tantx 
għandhom kwalifiki, u jenfasizza l-ħtieġa li l-Fond Soċjali Ewropew jintuża sew 
sabiex jinvesti fil-kapital uman billi jiżgura provvediment aħjar ta' edukazzjoni u 
livelli dejjem akbar ta' kwalifiki, speċjalment fost iż-żgħażagħ (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 71
Paragrafu 20

20. Jinnota li l-qgħad fl-ifqar reġjuni prinċipalment jaffettwa lill-ħaddiema li ma tantx 
għandhom kwalifiki, u jenfasizza l-ħtieġa li l-Fond Soċjali Ewropew jintuża sew 
sabiex jinvesti fil-kapital uman billi jiżgura provvediment aħjar ta' edukazzjoni u 
livelli dejjem akbar ta' kwalifiki, speċjalment fost iż-żgħażagħ, in-nisa u l-persuni 
anzjani u minoranzi vulnerabbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 72
Paragrafu 23

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 73
Paragrafu 24

24. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb is-sistema wżata għall-evalwazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni, u sabiex toħloq mezz ġdid ta' kif jitkejjel l-iżvilupp reġjonali, li 
ma jkunx ibbażat biss fuq il-PGD iżda wkoll fuq indikaturi oħra bħalma huma r-rati 
tal-qgħad u indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi oħra;
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Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 74
Paragrafu 24

24. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb is-sistema wżata għall-evalwazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni, u sabiex toħloq mezz ġdid ta' kif jitkejjel l-iżvilupp reġjonali, li
ma jkunx ibbażat biss fuq il-PGD iżda wkoll fuq indikaturi oħra bħalma huma r-rati 
tal-qgħad u indikaturi kwalitattivi, filwaqt illi tittejjeb il-metodoloġija għall-kalkolu 
tal-Parità ta’ Kapaċità għall-Infiq, jiġifieri permezz ta' l-iżvilupp ta' indikaturi 
reġjonali pjuttost milli nazzjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 75
Paragrafu 26

26. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tanalizza l-impatt tal-politika għall-koeżjoni fuq il-
bażi ta' sett ta' kriterji, inter alia fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa, u biex tistudja r-raġunijiet ta’ kwalunkwe riżultati negattivi tal-politiki 
komunitarji fir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu ta’ l-2009 tal-baġit komunitarju, u fir-
rapport li ġej dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali, bil-għan li jiġi żgurat li l-politika 
ta’ koeżjoni tkun effettiva daqskemm huwa possibbli tul il-perjodu ta' programmar ta' 
bejn 2007-2013; 

Or. en


