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(2007/2148(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 1
Inċiż 1 a (ġdid)

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
"Strateġija għar-Reġjuni l-aktar imbiegħda: is-suċċessi u l-prospetti għall-ġejjieni" 
(COM(2007)0507),

Or. pt

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 2
Premessa 2

- wara li kkunsidra l-Artikoli 158, 159 u 299(2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea,

Or. fr
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 3
Premessa 5 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Lulju 2007 dwar l-irwol u l-
effettività tal-politika ta' koeżjoni fit-tnaqqis tad-disparitajiet fl-ifqar reġjuni ta' l-UE 
(2006/2176(INI)),

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 4
Premessa A

A. billi politika ta' koeżjoni Ewropea globali saret meħtieġa minħabba d-disparitajiet kbar 
ħafna fl-iżvilupp - li saru aktar ċari mill-aħħar tkabbir ta' l-Unjoni - bejn l-aktar 
reġjuni sinjuri ta' l-UE u l-aktar fqar, li għandhom nuqqas ta' infrastruttura bażika 
meħtieġa għall-iżvilupp, 

Or. pl

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 5
Premessa A

A. billi politika ta' koeżjoni Ewropea globali saret meħtieġa minħabba l-persistenza ta' 
disparitajiet kbar f'diversi reġjuni, b'mod partikulari fid-dawl ta' l-isfidi li tfaċċaw 
permezz tat-tkabbir riċenti ta' l-UE,

Or. pl

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 6
Premessa B

B. wara li kkunsidra r-rabta ċara bejn iż-żieda fl-ewroxettiċiżmu u z-żieda fid-
disparitajiet territorjali, li juru b'hekk il-bżonn dejjem jikber ta' koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali biex tissaħħaħ il-konverġenza u biex il-leġittimità ta' l-Unjoni 
Ewropea tingħata bażi soda, żvilupp li jista' jinkiseb permezz ta' politika reġjonali 
implimentata b'konformità ma' politiki oħra fil-livelli kollha u li tkun viżibbli għall-
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partijiet konċernati kollha,

Or. en

Emenda mressqa minn Samuli Pohjamo

Emenda 7
Premessa B

B. wara li kkunsidra r-rabta tanġibbli bejn iż-żieda fl-ewroxettiċiżmu u z-żieda fid-
disparitajiet territorjali, li juru b'hekk il-bżonn għal koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali biex jagħtu bażi soda lill-leġittimità ta' l-Unjoni Ewropea, li tista' tinkiseb 
permezz ta' politika reġjonali viżibli; billi l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-atturi 
lokali għandhom irwol ċentrali fl-implimentazzjoni ta' din il-politika, li l-kisbiet 
tagħha għandhom jiġu publiċizzati b'mod aktar effettiv, 

Or. fi

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 8
Premessa B

B. wara li kkunsidra r-rabta tanġibbli bejn iż-żieda fl-ewroxettiċiżmu fl-Istati Membri l-
aktar sinjuri u z-żieda fid-disparitajiet bejn ir-reġjuni rigward l-iżvilupp, li juru 
b'hekk il-bżonn ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali biex jagħtu bażi soda lill-
leġittimità ta' l-Unjoni Ewropea, li tista' tinkiseb permezz ta' politika reġjonali viżibli,

Or. pl

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 9
Premessa B

B. wara li kkunsidra ż-żieda (tħassir) fid-disparitajiet territorjali, li juru b'hekk il-bżonn għal 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali biex jagħtu bażi soda lill-leġittimità ta' l-Unjoni 
Ewropea, li tista' tinkiseb permezz ta' politika reġjonali viżibli,

Or. es
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 10
Premessa B

B. wara li kkunsidra l-ħtieġa li l-attivitajiet ta' l-UE jinġiebu eqreb taċ-ċittadini u, 
għalhekk, il-ħtieġa ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali biex jagħtu bażi soda 
lill-leġittimità ta' l-Unjoni Ewropea, li tista' tinkiseb permezz ta' politika reġjonali 
viżibli,

Or. cs

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 11
Premessa B

B. wara li kkunsidra r-rabta tanġibbli bejn iż-żieda fl-ewroxettiċiżmu u ż-żieda fid-
disparitajiet territorjali, li juru b'hekk il-bżonn għal koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali biex biex jagħtu bażi soda lill-irwol ta' l-Unjoni Ewropea, (tħassir) permezz 
ta' (tħassir) politika reġjonali viżibli,

Or. pl

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 12
Premessa B

B. billi ż-żieda fid-disparitajiet territorjali turi l-bżonn ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali biex jagħtu bażi soda lill-leġittimità ta' l-Unjoni Ewropea, li tista' tinkiseb 
permezz ta' politika reġjonali viżibli,

Or. pt

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 13
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi u għal ġestjoni diċentralizzata (tħassir),
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Or. pl

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 14
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, u li l-benefiċċji ta' dan ġew 
ippruvati f'bosta reġjuni Ewropej (il-livell ta' għajxien ogħla għall-popolazzjoni 
lokali, il-ħolqien ta' impjiegi fuq żmien twil, iż-żamma tal-popolazzjoni fiż-żona, 
aktar stabilità politika, eċċ.) kif ukoll il-kontribut tiegħu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
amministrattivi u għal ġestjoni diċentralizzata, u wara li kkunsidra li, f'dan ir-rigward, 
kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-politika għandu jiġi rrifjutat;

Or. fr

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 15
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari minħabba 
li dan joffri possibiltajiet indipendenti għall-iżvilupp, għat-tkabbir u għall-impjieg lil 
kull reġjun fl-UE, li minnu jibbenefikaw l-aktar ir-reġjuni li għadhom lura fl-
iżvilupp, u billi dan jagħti kontribut għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi u għal 
ġestjoni diċentralizzata; u wara li kkunsidra li, f'dan ir-rigward, kull tentativ ta' 
nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-politika għandu jiġi rrifjutat;

Or. de

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 16
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi u għal ġestjoni diċentralizzata, għalkemm fl-
istess waqt wieħed għandu jfittex opportunitajiet sabiex titnaqqas il-burokrazija żejda 
marbuta ma' l-amministrazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; u wara li kkunsidra li, f'dan ir-
rigward, kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-politika għandu jiġi 
rrifjutat;
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Or. cs

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 17
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi u għal ġestjoni diċentralizzata; u wara li 
kkunsidra li hu importanti, f'dan ir-rigward, li kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-
ġdid, speċjalment rigward l-ispejjeż, ta' din il-politika jiġi rrifjutat,

Or. pt

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 18
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għat-tisħiħ tal-kompetittività; u wara li kkunsidra li hu importanti, f'dan ir-rigward, li 
kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-politika għandu jiġi rrifjutat,

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 19
Premessa C

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għat-tisħiħ tal-kompetittività; u wara li kkunsidra li hu importanti, f'dan ir-rigward, li 
kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-politika għandu jiġi rrifjutat,

Or. de
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 20
Premessa D

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li ġie approvat mill-Kapijiet ta' l-Stat u tal-Gvern 
fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra l-objettiv ta' koeżjoni territorjali fost l-objettivi 
fundamentali ta' l-Unjoni, u billi l-obbligi tat-Trattat preżenti jinkludu t-tnaqqis tad-
differenza fil-livelli ta' l-iżvilupp ta' reġjuni varji u tan-nuqqas ta' żvilupp ta' l-aktar 
reġjuni żvantaġġjati jew tal-gżejjer, fosthom iż-żoni rurali, 

Or. en

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 21
Premessa D

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li ġie approvat mill-Kapijiet ta' l-Istat u tal-Gvern 
fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra l-objettiv ta' koeżjoni territorjali fost l-objettivi 
fundamentali ta' l-Unjoni, flimkien mal-koeżjoni ekonomika u soċjali, 

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 22
Premessa D

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li ġie approvat mill-Kapijiet ta' l-Istat u tal-Gvern 
fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra l-objettiv ta' koeżjoni territorjali fost l-objettivi 
fundamentali ta' l-Unjoni, flimkien mal-koeżjoni ekonomika u soċjali, 

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 23
Premessa D

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li għadu kif ġie approvat mill-Kapijiet ta' Stat u ta' 
Gvern fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra (tħassir) l-koeżjoni territorjali fost l-
objettivi fundamentali ta' l-Unjoni,
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Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 24
Premessa D

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li għadu kif ġie approvat mill-Kapijiet ta' Stat u ta' 
Gvern fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra (tħassir) l-koeżjoni territorjali fost l-
objettivi fundamentali ta' l-Unjoni,

Or. pl

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides
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Emenda 25
Premessa Da (ġdida)

Da. billi l-politika ta' koeżjoni hija mmirata lejn it-tnaqqis ta' l-inugwaljanzi ekonomiċi 
u soċjali bejn ir-reġjuni ta' l-Istati Membri differenti, u hija waħda mill-għanijiet 
ewlenin ta' l-UE; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 26
Premessa Db (ġdida)

Db. billi politika reġjonali Komunitarja b'saħħitha u ffinanzjata kif xieraq hija 
essenzjali sabiex jiġu ffaċċjati t-tkabbiriet suċċessivi u sabiex tinkiseb il-koeżjoni 
soċjali, 

Or. pt

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 27
Premessa E

E. billi l-politika ta' koeżjoni ta' l-UE hija magħquda fil-bażi tagħha u tiddependi fuq 
is-solidarjetà finanzjara fi ħdan l-UE; billi l-isfidi l-ġodda territorjali li ġejjin, bħall-
bidla demografika, il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, l-adattazzjoni 
għall-globalizzazzjoni, il-bidla klimatika u l-provvista ta' l-enerġija jistgħu jiġu 
indirizzati biss jekk is-sinifikat qawwi li għandha l-politika ta' koeżjoni għall-
koeżjoni jiġi rikonoxxut ukoll fil-ġejjieni, u kull Stat Membru u kull reġjun 
jimpenja ruħu favur is-solidarjetà finanzjarja mar-reġjuni u maż-żoni urbani 
żvantaġġjati, 

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 28
Premessa E

E. billi l-baġit tal-politika ta' koeżjoni nħoloq biex isaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u 
soċjali fi ħdan l-UE iżda mhux biżżejjed biex jiffaċċja l-isfidi l-ġodda (tħassir)
b'impatt territorjali li ġejjin, bħall-bidla demografika, is-segregazzjoni, il-
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konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-
bidla klimatika, is-sigurtà u l-provvista ta' l-enerġija u l-proċess ta' progress 
gradwali taz-zoni rurali; 

Or. en

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 29
Premessa E

E. billi allokazzjoni finanzjarja xierqa għall-politika ta' koeżjoni għandha tiġi garantita 
sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda territorjali li ġejjin, bħall-bidla demografika, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-
bidla klimatika u l-provvista ta' l-enerġija,

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 30
Premessa E

E. billi riżorsi finanzjarji suffiċjenti għall-politika ta' koeżjoni għandhom jiġu garantiti 
sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda (tħassir) li ġejjin, bħall-bidla demografika, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-
bidla klimatika u l-provvista ta' l-enerġija,

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 31
Premessa E

E. billi riżorsi finanzjarji suffiċjenti għall-politika ta' koeżjoni għandhom jiġu garantiti 
sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda (tħassir) li ġejjin, bħall-bidla demografika, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-
bidla klimatika u l-provvista ta' l-enerġija,

Or. de
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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 32
Premessa E

E. billi l-baġit tal-politika ta' koeżjoni mhux biżżejjed biex jiffaċċja l-isfidi l-ġodda 
territorjali li ġejjin, bħall-politika tat-tkabbir u tal-viċinat, il-bidla demografika, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, li jikkawża problemi b'mod partikulari 
għaż-żoni rurali u mbiegħda, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-bidla klimatika 
u l-provvista ta' l-enerġija,

Or. de

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 33
Premessa E

E. billi l-baġit tal-politika ta' koeżjoni mhux biżżejjed biex jiffaċċja l-isfidi l-ġodda 
(tħassir) li ġejjin, bħall-bidla demografika, il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq 
migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-bidla klimatika u l-provvista ta' l-
enerġeija,

Or. pl

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 34
Premessa Ea (ġdida)

Ea. billi l-politika ta' koeżjoni m'għandhiex tiqies bħala sempliċiment strument għall-
kisba ta' l-għanijiet ta' politika settorjali oħra, billi hija politika Komunitarja 
karatterizzata minn valur miżjud sinifikanti, u għandha r-raġuni fundamentali 
tagħha, jiġifieri l-koeżjoni,

Or. pt

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 35
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjoni dan ir-rapport iktar dettaljat minn ta' qablu, li huwa bbażat fuq
diversi indikaturi u jagħti informazzjoni komparattiva utli rigward pajjiżi oħra bħall-
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Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-Ċina u l-Indja;

Or. pl

Emenda mressqa minn Filiz Hakaeva Hyusmenova

Emenda 36
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjoni dan ir-rapport iktar dettaljat minn ta' qablu, li fih diversi 
indikaturi u jagħti informazzjoni komparattiva utli ma' pajjiżi oħra bħall-Istati Uniti, 
il-Ġappun, iċ-Ċina u l-Indja, filwaqt li jirrifletti l-kuntest internazzjonali li fih 
joperaw l-ekonomiji ta' l-UE; 

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 37
Paragrafu 1

1. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 38
Paragrafu 2

2. Jiddispjaċih, madankollu, min-nuqqas ta' informazzjoni traversali, biex wieħed 
japprezza aħjar id-dewmien tat-tkabbir u tal-konverġenza, jitlob, f'dan ir-rigward, 
tagħmir statistiku aħjar - pereżempju indikaturi oħra minbarra l-PGD per capita - li 
jippermetti li wieħed ikejjel aħjar il-grad ta' koeżjoni fit-territorju u, għalhekk, iqis 
neċessarju li jkun hemm tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' l-ESPON,

Or. pl



AM\701047MT.doc 13/65 PE398.371v01-00

MT

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 39
Paragrafu 2

2. Jiddispjaċih, madankollu, min-nuqqas ta' informazzjoni traversali u ta' dejta 
kumparabbli minn livelli differenti tan-NUTS, b'mod partikulari fuq il-livelli mikro-
regjonali, li permezz taghhom wieħed japprezza aħjar id-dewmien tat-tkabbir u tal-
konverġenza, jitlob, f'dan ir-rigward, tagħmir statistiku aħjar li jippermetti li wieħed 
ikejjel aħjar il-grad ta' koeżjoni fit-territorju u, għalhekk, iqis neċessarju li jkun hemm 
tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' l-ESPON,

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 40
Paragrafu 2

2. Jiddispjaċih, madankollu, min-nuqqas ta' informazzjoni traversali, biex wieħed 
japprezza aħjar id-dewmien tat-tkabbir u tal-konverġenza, jitlob, f'dan ir-rigward, 
tagħmir statistiku aħjar li jippermetti li wieħed ikejjel aħjar l-irwol tal-miżuri lokali 
tal-politika ta' koeżjoni ta' l-UE, u, għalhekk, iqis neċessarju li jkun hemm tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta' l-ESPON,

Or. fr

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 41
Paragrafu 2

2. Jiddispjaċih, madankollu, min-nuqqas ta' informazzjoni traversali, biex wieħed 
japprezza aħjar id-dewmien tat-tkabbir u tal-konverġenza, jitlob, f'dan ir-rigward, 
tagħmir statistiku aħjar li jippermetti li wieħed ikejjel aħjar il-grad ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u, għalhekk, iqis neċessarju li jkun hemm tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta' l-ESPON,

Or. el
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 42
Paragrafu 2a (ġdid)

2a. Iżid li l-politika reġjonali tal-Komunità hija strument essenzjali għall-avvanz tal-
koeżjoni ekonomika u soċjali, li tagħti ċans lill-Unjoni biex tieħu miżuri għat-
tnaqqis ta' l-inugwaljanzi reġjonali, tippromwovi l-konverġenza reali u tistimula t-
tkabbir u l-impjieg, u li sservi wkoll biex tqassam mill-ġdid u tagħmel tajjeb għall-
ispejjeż tas-suq waħdieni u l-EMU għar-reġjuni inqas żviluppati; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 43
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jilqa' l-inizjattivi ta' trasparenza mnedija mill-Kummissjoni, li se juru l-partijiet li 
jirċievu l-iffinanzjar strutturali mill-2007 lil hinn, u jitlob li ssir analiżi 
fundamentali tal-valur miżjud Ewropew ta' l-istrumenti strutturali fuq il-bażi ta' din 
id-dejta ġdida; 

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 44
Paragrafu 2 b (ġdid)

2b. Jitlob li ssir evalwazzjoni fundamentali ta' l-istrumenti ta' appoġġ (l-infrastruttura, 
il-ħiliet, l-ambjent, ir-riċerka, l-appoġġ għall-intrapriżi, eċċ.) rigward l-impatt 
tagħhom f'termini ta' koeżjoni u ta' tkabbir; 

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 45
Paragrafu 2 c (ġdid)

2c. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-problemi misjuba rigward r-rilaxx ta' l-
approprjazzjonijiet strutturali, li fl-2007 kien ta' medja ta' 75% fl-għaxar Stati 
Membri l-'qodma', u 57% fl-għaxar Stati Membri l-'ġodda', u jitlob li jitteħdu 
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miżuri għat-titjib tar-rilaxx ta' l-approprjazzjonijiet; 

Or. de

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 46
Paragrafu 3

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Istati Membri li kienu magħrufa bħala 'l-istati tal-
koeżjoni' kellhom effett ta' rkupru konsiderevoli u, fil-fatt, f'xi każijiet irreġistraw rata 
ta' tkabbir impressjonanti għall-perjodu 2000-2006,

Or. pt

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 47
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jinnota li huwa kmieni wisq biex ir-riżultati tal-politika ta' koeżjoni fl-Istati Membri 
l-ġodda tiġi evalwata, għalhekk l-effettività ta' din il-politika għandha tiġi evalwata 
aktar sistematikament; 

Or. cs

Emenda mressqa minn Samuli Pohjamo

Emenda 48
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-burokrazija, il-proċeduri kumplikati u li jieħdu 
żmien twil, u l-puntiljużità amministrattiva jnaqqsu l-effettività tal-politika reġjonali 
u ta' koeżjoni, u jitlob li jkomplu jsiru riformi bil-għan li jiġu ssimplifikati l-
proċeduri u li jingħataw direzzjoni aktar ċara lejn ir-riżultati; 

Or. fi
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 49
Paragrafu 3a (ġdid)

3a. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni ta' l-UE sa issa tat kontribut reali għall-iżvilupp 
ta' l-istati tal-koeżjoni ta' qabel (l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugal u Spanja), 
għalkemm xi reġjuni baqgħu relattivament lura rigward l-iżvilupp u oħrajn qegħdin 
fil-proċess ta' diverġenza mil-livelli ta' l-UE; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 50
Paragrafu 3b (ġdid)

3b. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni ta' l-UE sa issa tat kontribut reali għall-iżvilupp 
ta' l-istati tal-koeżjoni ta' qabel (l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugal u Spanja), 
għalkemm xi reġjuni baqgħu relattivament lura rigward l-iżvilupp u oħrajn qegħdin 
fil-proċess ta' diverġenza mil-livelli ta' l-UE; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 51
Paragrafu 4

4. Jifraħ bir-rati għolja ta' tkabbir irreġistrati fl-Istati Membri l-ġodda imma jinnota li l-
konverġenza ekonomika tagħhom ma tistax tidher ħlief fiż-żmien medju jew twil u li 
se tkun proċess twil minħabba l-PGD per capita baxx, li huwa l-punt tat-tluq f'uħud 
minn dawn il-pajjiżi, 

Or. en

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 52
Paragrafu 4

4. Jifraħ bir-rati ta' tkabbir għolja rreġistrati fl-Istati Membri l-ġodda imma jinnota li l-
konverġenza soċjali u ekonomika tagħhom ma tistax tidher ħlief fiż-żmien medju jew 
twil,
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Or. pt

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 53
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jinnota li t-tkabbir ekonomiku m'għandux effetti fuq żmien twil kullimkien u fil-
parti l-kbira tal-każijiet ftit li xejn għandu impatt pożittiv rigward it-tnaqqis tal-
qgħad;

Or. de

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis u Emmanouil Angelakas

Emenda 54
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jilqa' l-affermazzjoni mill-ġdid tal-Kummissjoni ta' l-irwol importanti tal-politika 
ta' koeżjoni fit-tisħiħ tal-ħila ta' l-Istati Membri kollha ta' l-UE biex jiżviluppaw 
b'mod armonjuż u joħolqu impjiegi ġodda u vijabbli, kif intwera mir-riżultati 
eċċellenti tal-politika ta' koeżjoni f'bosta mir-reġjuni ta' l-Objettiv 2; 

Or. el

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis u Emmanouil Angelakas

Emenda 55
Paragrafu 4 b (ġdid)

4b. Huwa allarmat dwar il-fatt li persentaġġ kbir tal-popolazzjoni ta' l-UE, li jammonta 
għal 75 miljun ruħ skond l-istimi tal-Kummissjoni, jinsab mhedded mill-faqar; 

Or. el

Emenda mressqa minn Filiz Hakaeva Hyusmenova

Emenda 56
Paragrafu 5

5. Hu mħasseb fuq il-fatt li l-konverġenza bejn il-pajjizi tista' taħbi warajha ż-żieda tad-
diverġenzi bejn ir-reġjuni; iqis li huwa xieraq li jkun hemm promozzjoni tal-
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koperazzjoni transnazzjonali u transkonfinali sabiex jingħeleb it-tkabbir ta' 
disparitajiet reġjonali u subreġjonali, kemm f'termini ta' impjiegi, ta' produttività, ta' 
dħul, tal-livell ta' edukazzjoni, kif ukoll tal-kapaċità innovattiva.

Or. bg

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis u Emmanouil Angelakas

Emenda 57
Paragrafu 5

5. Hu mħasseb fuq il-fatt li l-konverġenza bejn il-pajjizi tista' taħbi warajha ż-żieda tad-
diverġenzi bejn ir-reġjuni u bejn żoni fi ħdan l-istess reġjun; jinnota li dan it-tkabbir 
ta' disparitajiet reġjonali u subreġjonali jiġi osservat f'diversi aspetti, kemm f'termini 
ta' impjiegi, ta' produttività, ta' dħul, tal-livell ta' edukazzjoni, kif ukoll tal-kapaċità 
innovattiva;

Or. el

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 58
Paragrafu 5

5. Hu mħasseb fuq il-fatt li l-konverġenza bejn il-pajjizi tista' taħbi warajha ż-żieda tad-
diverġenzi bejn ir-reġjuni u fi ħdan reġjuni individwali, jinnota li dan it-tkabbir ta' 
disparitajiet reġjonali u subreġjonali jiġi osservat f'diversi aspetti, kemm f'termini ta' 
impjiegi, ta' produttività, ta' dħul, tal-livell ta' edukazzjoni, kif ukoll tal-kapaċità 
innovattiva,

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 59
Paragrafu 5

5. Hu mħasseb fuq il-fatt li l-konverġenza bejn il-pajjizi tista' taħbi warajha ż-żieda tad-
diverġenzi bejn ir-reġjuni, jinnota li dak it-tkabbir ta' disparitajiet reġjonali u lokali
jiġi osservat f'diversi aspetti, kemm f'termini ta' impjiegi, ta' produttività, ta' dħul, tal-
livell ta' edukazzjoni, kif ukoll tal-kapaċità innovattiva;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 60
Paragrafu 5a (ġdid)

5a. Jenfasizza, madankollu, li minkejja l-progress li sar fil-konverġenza madwar l-UE, 
id-disparitajiet jibqgħu għoljin f'termini assoluti, kif ukoll id-differenzi fil-livelli ta' 
prosperità bejn l-Istati Membri, li uħud minnhom juru tendenza ta' diverġenza;  

Or. pt

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 61
Paragrafu 6

6. Jissottolinja, pereżempju, li l-kompetittività tar-reġjuni tiddependi ħafna mill-
produttività u mil-livelli ta' kwalifiki tal-ħaddiema, li jvarjaw bażikament iktar bejn ir-
reġjuni milli bejn l-Istati Membri, jinnota, barra minn hekk, li l-fatturi istituzzjonali 
qed jitqiesu dejjem aktar bħala elementi ewlenin fil-kompetittività - fatturi li 
jinkludu t-tkabbir tal-kapital soċjali forma ta' kultura ta' kummerċ u standards ta' 
mġiba komuni li jiffaċilitaw il-koperazzjoni u l-intrapriża kif ukoll l-effiċjenza ta' l-
amminstrazzjoni pubblika; 

Or. en

Amendment by Stavros Arnaoutakis

Emenda 62
Paragrafu 6

6. Jissottolinja, pereżempju, li l-kompetittività tar-reġjuni tiddependi ħafna mill-
produttività, mill-aċċessibiltà tas-swieq u mil-livelli ta' kwalifiki tal-ħaddiema, li 
jvarjaw bażikament iktar bejn ir-reġjuni milli bejn l-Istati Membri, 

Or. el
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Amendment by Jean Marie Beaupuy

Emenda 63
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jiddispjaċih, madankollu, li d-dejta statistika u l-analiżi tar-raba' rapport huma 
ġenerali wisq biex jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-irwol tal-kategoriji varji 
ta' l-intrapriżi;  jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi analiżi kwantifikata tal-
kontribut ta' l-SMEs, tal-mikro-intrapriżi u ta' l-intrapriżi tas-snajja għall-koeżjoni 
u l-iżvilupp taż-żoni konċernati;  jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-indikaturi sabiex l-
irwol ta' intrapriżi bħal dawn ikun jista' jiqties kif xieraq; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 64
Paragrafu 7

7. Jinnota, f'dan ir-rigward, li ċerti reġjuni żviluppati, kif ukoll reġjuni oħra anqas 
żviluppati, qed jibdew jakkumulaw ħafna problemi ekonomiċi kumplessi ħafna u 
b'impatt qawwi territorjali f'termini ta' potenzjal għall-iżvilupp, bħal rati dgħajfa ta' 
tkabbir, tnaqqis fil-produttività u fl-impjiegi u tixjiħ tal-popolazzjoni; weak growth 
rates, falling productivity and employment, and ageing populations;

Or. en

Amendment by Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 65
Paragrafu 7

7. Jinnota, f'dan ir-rigward, li ċerti reġjuni żviluppati qed jibdew jakkumulaw ħafna 
problemi ekonomiċi: rati baxxi ta' tkabbir tal-PGD per capita, tnaqqis fil-produttività 
u fl-impjiegi u tixjiħ tal-popolazzjoni,

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 66
Paragrafu 7

7. Jinnota, f'dan ir-rigward, li ċerti reġjuni żviluppati qed jibdew jakkumulaw ħafna 
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problemi ekonomiċi: rati baxxi ta' tkabbir ekonomiku, tnaqqis fil-produttività u fl-
impjiegi u tixjiħ tal-popolazzjoni,

Or. pl

Amendment by Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 67
Paragrafu 8

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 68
Paragrafu 8

8. Jinnota li, jekk rati ta' tkabbir għolja għamluha possibbli għal xi pajjiżi ta' l-UE biex 
ikollhom imjieg għal kulħadd u biex iżidu l-PGD per capita tagħhom, f'pajjiżi oħra 
d-differenzi bejn il-gruppi soċjali individwali kibru, għalhekk wieħed ma jridx jinsa 
li l-aktar sezzjonijiet vulnerabbli tal-popolazzjoni jeħtieġu l-integrazzjoni soċjali; 

Or. cs

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 69
Paragrafu 8

8. Jinnota li, jekk rati ta' tkabbir għolja għamluha possibbli għall-Irlanda biex ikollha 
imjieg għal kulħadd u t-tieni PGD per capita ta' l-Unjoni, abitant minn kull ħamsa hu 
mhedded mill-faqar f'dan il-pajjiż, u l-iżvilupp reġjonali hemm seħħ b'mod 
żbilanċjat ħafna, ħaġa li tqajjem il-kwistjoni tas-sostenibiltà ta' l-iżvilupp u tal-
kwalità ta' l-impjiegi;

Or. en
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Emenda mressqa minn Filiz Hakaeva Hyusmenova

Emenda 70
Paragrafu 9

9. Jissottolinja konverġenza dgħajfa f'termini tal-livell ta' edukazzjoni u foss edukattiv 
reali bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti, fejn 29% tal-persuni adulti ta' bejn il-25 u l-64 sena 
għandhom lawrja universitarja meta mqabbla ma' bil-kemm 16% fl-Unjoni; jinnota, 
madankollu, l-proporzjon ta' nisa li għandhom lawrja ta' tagħlim superjuri qed jiżdied 
dejjem iktar malajr milli fost l-irġiel, jinnota li l-livelli ta' edukzzjoni tal-minoranzi 
nazzjonali għadu mhux sodisfaċenti, fattur li jillimita l-opportunitajiet tagħhom 
għall-impjieg u jimplika l-ħtieġa li jsir użu attiv mill-istrumenti ta' l-UE għall-
promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja. 

Or. bg

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 71
Paragrafu 9

9. Jissottolinja konverġenza dgħajfa f'termini tal-livell ta' edukazzjoni u l-persentaġġ 
baxx ta' persuni bejn il-25 u l-64 sena li għandhom lawrja universitarja (16%) fl-
UE; jinnota, madankollu, li l-proporzjon ta' nisa li għandhom lawrja ta' tagħlim 
superjuri qed jiżdied dejjem iktar malajr milli fost l-irġiel;

Or. es

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 72
Paragrafu 9

9. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 73
Paragrafu 9a (ġdid)

9a. Jenfasizza l-importanza ta' l-integrazzjoni sistematika tas-sessi, ta' l-opportunitajiet 
indaqs u tal-bżonnijiet speċjali tal-persuni b'diżabilità kif ukoll tal-persuni mdaħħla 
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fiż-żmien fil-politika ta' koeżjoni u fil-proġetti kollha ffinanzjati mill-UE; 

Or. es

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 74
Paragrafu 10 (ġdid)

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-impatt negattiva li għandha l-konċentrazjoni ta' l-
investiment u ta' l-attività ekonomika fil-kapitali nazzjonali u reġjonali fuq żoni 
oħra; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 75
Paragrafu 10

10. Jisħaq fuq l-effett tal-polarizzazzjoni fir-reġjuni madwar il-bliet kapitali (tħassir), li 
ġġeneraw bħala medja 32% tal-PGD tal-pajjiż tagħhom, filwaqt li dawn 
jirrappreżentaw 22% mill-popolazzjoni, u jinnota li din il-polarizzazzjoni (tħassir) 
tista' twassal għal disparitajiet kbar fir-rata ta' qgħad fiċ-ċentri ta' l-ibliet,

Or. pl

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 76
Paragrafu 11

11. Jinnota li din l-aċċelerazzjoni tar-realtà urbana toħloq żbilanċi demografiċi, 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali fuq spazju ristrett u ġġib effett ta' suburbanizzazzjoni u 
tnaqqis fil-popolazzjoni fiż-żoni rurali, jitlob għalhekk lill-Kummissjoni sabiex 
tippreżenta proposti konkreti li jindirizzaw l-iżbilanċ ekonomiku, soċjali u 
territorjali li qed jiżdied u li jaffettwa l-eżodu rurali; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 77
Paragrafu 11

11. Jinnota li l-urbanizzazzjoni bla kontroll tista' toħloq żbilanċi demografiċi, ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali fuq spazju ristrett u twassal għal suburbanizzazzjoni u tnaqqis fil-
popolazzjoni fiż-żoni rurali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 78
Paragrafu 11

11. Jinnota li, meta ssir b'mod ħażin, l-urbanizzazzjoni toħloq żbilanċi demografiċi, 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali fuq spazju ristrett u twassal għal suburbanizzazzjoni u 
tnaqqis fil-popolazzjoni fiż-żoni rurali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 79
Paragrafu 11

11. Jinnota li din l-aċċelerazzjoni tar-realtà urbana toħloq żbilanċi demografiċi, 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali fuq spazju ristrett u ġġib effett ta' suburbanizzazzjoni 
u tnaqqis fil-popolazzjoni fiż-żoni rurali li jinsabu l-bogħod mill-ibliet,

Or. fr

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 80
Paragrafu 11

11. Jinnota li din l-aċċelerazzjoni tar-realtà urbana toħloq żbilanċi demografiċi, ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, kif ukoll żbilanċji marbuta mas-sigurtà u mat-trasport, fuq spazju 
ristrett u ġġib effett ta' suburbanizzazzjoni u tnaqqis fil-popolazzjoni fiż-żoni rurali;

Or. cs
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 81
Paragrafu 12

12. Jiġbed l-attenzjoni dwar id-disparitajiet reġjonali li tfaċċaw bejn ir-reġjuni ta' l-
immigrazzjoni u ta' l-emigrazzjoni, u jirrimarka li r-reġjuni ta' l-emigrazzjoni qed 
jiffaċċjaw problemi enormi ta' adattament u li l-opportunitajiet pożittivi tagħhom 
għall-iżvilupp se jonqsu jekk ma jiġux appoġġjati fl-isforzi tagħhom biex jaqilbu din 
it-tendenza; ma jqisx li l-aċċessibilità u r-relazzjoni bejn iċ-ċentri u l-periferija bħala 
l-unika soluzzjoni possibbli, iżda minflok jenfasizza miżuri biex iżidu l-potenzjal 
reġjonali, l-attrattività u l-iżvilupp sostenibbli ta' dawn ir-reġjuni;  

Or. de

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 82
Paragrafu 12

12. Jissottolinja d-disparitajiet reġjonali f'dak li jikkonċerna l-aċċessibilità u r-relazzjoni 
bejn iċ-ċentri u l-periferija, li huma riżultat ta' nuqqas ta' investiment fit-trasport u ta' 
nuqqas ta' diversifikazzjoni tal-konnessjonijiet potenzjali tat-trasport, li jaffettwaw 
b'mod partikulari l-aktar reġjuni mbiegħda li, minħabba d-distanza tagħhom mill-
kontinent u d-daqs żgħir tagħhom, ikollhom jiffaċċjaw ostakoli sostanzjali mil-lat 
ta' aċċessibiltà; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis u Emmanouil Angelakas

Emenda 83
Paragrafu 12

12. Jissottolinja d-disparitajiet reġjonali f'dak li jikkonċerna l-aċċessibilità u r-relazzjoni 
bejn iċ-ċentri u l-periferija, b'mod partikulari rigward ir-reġjuni muntanjużi 
inaċċessibbli u l-gżejjer, li huma riżultat ta' nuqqasijiet fit-trasport u ta' nuqqas ta' 
diversifikazzjoni tal-konnessjonijiet potenzjali tat-trasport,

Or. el



PE398.371v01-00 26/65 AM\701047MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 84
Paragrafu 12

12. Jissottolinja d-disparitajiet reġjonali f'dak li jikkonċerna l-aċċessibilità u r-relazzjoni bejn 
iċ-ċentri u l-periferija, li huma riżultat ta' karatteristiċi u żvantaġġi ġeografiċi partikulari 
u nuqqas ta' investiment fit-trasport u ta' diversifikazzjoni tal-konnessjonijiet potenzjali 
tat-trasport;

Or. el

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 85
Paragrafu 12

12. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 86
Paragrafu 12

12. Jissottolinja d-disparitajiet reġjonali f'dak li jikkonċerna l-aċċessibilità u r-relazzjoni 
bejn iċ-ċentri u l-periferija, li huma riżultat ta' nuqqas ta' investiment fit-trasport u fl-
infrastruttura, u ta' nuqqas ta' diversifikazzjoni tal-konnessjonijiet potenzjali tat-
trasport,

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 87
Paragrafu 12

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakali, Emmanouil Angelakas

Emenda 88
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jesprimi s-sorpriża kbira tiegħu dwar l-istqarrija tal-Kummissjoni fir-rapport li "l-
insularità ma jidhirx li fiha nnifisha tikkostitwixxi ostaklu ewlieni għall-iżvilupp" u 
jinnota d-diżappunt qawwi ta' l-abitanti tar-reġjuni insulari dwar din l-istqarrija, 
minħabba li huma ta' kuljum iridu jiffaċċjaw l-impatti negattivi u d-diffikultajiet ta' 
l-insularità, 

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 89
Paragrafu 13 (ġdid)

13. Jitlob lir-reġjuni sabiex jimmodernizzaw u jiddiversifikaw l-istruttura ekonomika 
tagħhom għal waħda li fiha setturi b'valur miżjud għoli billi joħolqu l-
kundizzjonijiet għall-intrapriżi u b'mod partikulari għall-SMEs biex jadottaw u biex 
jadattaw prodotti u proċessi innovattivi;  barra minn hekk, jenfasizza l-irwol ta' 
appoġġ ta' l-istrumenti finanzjali innovattivi JEREMIE u JESSICA f'dan ir-
rigward; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 90
Paragrafu 13 (ġdid)

13. Ifakkar li l-għan ewlieni tal-politika tal-koeżjoni huwa l-konverġenza u li għalhekk, 
ir-reġjuni kollha madwar l-Unjoni Ewropea għandhom igawdu mill-istess 
opportunitajiet għall-iżvilupp minkejja l-potenzjali differenti tagħhom għall-
iżvilupp;  jinnota, f'dan ir-rigward, li l-politika tal-koeżjoni għandha tiffoka fuq ir-
reġjuni anqas żviluppati; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 91
Paragrafu 13

13. Jissottolinja differenzi enormi fil-krediti investiti fir-riċerka u l-iżvilupp, u jinnota 
disparitajiet reġjonali qawwija fil-qasam ta' l-innovazzjoni, imkejla, fir-raba' rapport, 
skond indikatur utli tar-rendiment reġjonali fil-qasam ta' l-innovazzjoni, jirrimarka li 
l-politika ta' koeżjoni u l-politika tar-riċerka ta' l-UE jridu jiġu koordinati sabiex 
isaħħu l-bażi reġjonali ta' għarfien u l-kapaċità għall-innovazzjoni; 

Or. fi

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 92
Paragrafu 13

13. Jissottolinja d-differenzi enormi bejn il-pajjiżi rigward il-krediti investiti fir-riċerka u 
l-iżvilupp, u jinnota disparitajiet reġjonali qawwija fil-qasam ta' l-innovazzjoni, 
imkejla, fir-raba' rapport, skond indikatur utli tar-rendiment reġjonali fil-qasam ta' l-
innovazzjoni;

Or. pl

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 93
Paragrafu 13a (ġdid)

13a. Huwa mħasseb dwar il-fatt li l-UE ma tatx għajnuna kbira biżżejjed lil xi reġjuni 
biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għall-effetti negattivi tas-suq waħdieni, ta' l-EMU 
u tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ globali; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 94
Paragrafu 13b (ġdid)

13b. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq analiżi dettaljata ta' l-effetti tal-Patt ta' 
Stabilità u ta' Tkabbir, ta' l-euro u tal-liberalizzazzjoni tas-swieq interni u 
internazzjonali fuq il-politika ta' koeżjoni u ta' konverġenza; 
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Or. pt

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 95
Paragrafu 14

14. Hu ta' l-istess opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-effett ta' lieva tal-politika ta' koeżjoni 
għall-istrateġija ta' Liżbona, permezz ta' l-iggwidar ta' l-investiment pubbliku lejn 
proġetti li jiffavorixxu l-ħolqien ta' netwerk ekonomiku aktar dinamiku, li jiġġenera t-
tkabbir u li jwassal għall-innovazzjoni fuq il-bażi tas-sinerġija maħluqa minn 
armonizzazzjoni aktar effiċjenti ta' politiki u ta' programmi; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy, Samuli Pohjamo

Emenda 96
Paragrafu 14 a (ġdid)

14 a. Jiddispjaċih li l-potenzjal għall-innovazzjoni ta' l-intrapriżi żgħar, mikro u tas-
snajja ma tqiesx b'mod adegwat fl-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, 
minkejja li  ġie mmirat; għalhekk jitlob li tiġi implimentata politika attiva biex 
tappoġġja l-forom kollha ta' innovazzjoni f'dawn l-intrapriżi u jistieden ukoll lill-
Kummissjoni biex toħloq possibiltajiet għal koperazzjoni reċiproka bejn l-intrapriżi, 
is-settur pubbliku, l-iskejjel u l-universitajiet sabiex jinħolqu clusters reġjonali ta' 
innovazzjoni, fl-ispirtu ta' l-Istrateġija ta' Liżbona; 

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 97
Paragrafu 14 a (ġdid)

14 a Jilqa' l-impenn ċar tal-Kummissjoni biex tiżgura l-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet 
permezz tal-politika reġjonali tagħha, kif stipulat fir-4 Rapport dwar il-Koeżjoni;  
jistenna li l-Kummissjoni ma tmurx kontra dan l-għan fl-evalwazzjoni tagħha tal-
kontribut tar-reġjuni lejn il-kisba ta' l-għanijiet ta' l-Aġenda ta' Liżbona;  

Or. en
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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 98
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jirrimarka li l-effett ta' lieva ta' l-appoġġ strutturali jista' jiżdied permezz ta' l-użu 
ta' l-iffinanzjar tas-self, tal-kofinanzjar privat u ta' rati ogħla ta' parteċipazzjoni 
nazzjonali; 

Or. de

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 99
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jitlob, minħabba l-iffinanzjar baxx ta' żvilupp pubbliku, li ssir introduzzjoni 
mgħaġġla ta' regoli trasparenti u ta' soluzzjonijiet standard għal sħubijiet pubbliċi-
privati li jagħtu ċans lir-reġjuni sabiex jiffukaw il-kapital privat bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi pubbliċi; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 100
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a Jirrimarka li l-politiki ffukati biss fuq il-kompetittività se jkomplu jaggravaw id-
disparitajiet reġjonali u soċjali, speċjalment fir-reġjuni ta' konverġenza. 

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 101
Paragrafu 15

15. Jirrimarka, għall-perjodu 2007-2013, li s-sistema ta' mmirar tal-krediti se tiggwida 
64% mir-riżorsi ta' l-Objettiva 1 (Konverġenza) u 80% minn dawk ta' l-Objettiv 2 
(Kompetittività reġjonali u impjieg) lejn spejjeż ta' innovazzjoni, jiġifieri EUR 55 
biljun iktar meta mqabbel mal-perjodu preċedenti;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 102
Paragrafu 16

16. Jitlob li l-istrateġija ta' Liżbona titwessa' sabiex tinkludi fiha d-dimensjoni territorjali, li 
b'hekk tippermetti li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni filwaqt li jiġu nkoraġġuti 
s-sinerġiji transewropej, u l-ħolqien ta' ggruppar innovattiv ta' l-attivitajiet,
jirrakkomanda strateġija integrali għall-kisba tat-tliet għanijiet tal-politika tal-
koeżjoni: il-konverġenza, il-kompetizzjoni u l-koperazzjoni interreġjonali. 

Or. en

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 103
Paragrafu 16

16 Jitlob li l-istrateġija ta' Liżbona titwessa' sabiex tinkludi fiha d-dimensjoni territorjali, 
li b'hekk tippermetti li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni u jiġu nkoraġġuti s-
sinerġiji transewropej u l-koperazzjoni, b'appoġġ speċjali għall-forom u tipi 
differenti ta' attivitajiet innovattivi (tħassir) bħall-ħolqien ta' clusters;  

Or. fr

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 104
Paragrafu 16

16. Jitlob li l-istrateġija ta' Liżbona titwessa' sabiex tinkludi fiha d-dimensjoni territorjali, 
li b'hekk tippermetti li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni filwaqt li jiġu 
nkoraġġuti s-sinerġiji transewropej u l-implimentazzjoni ta' attivitajiet innovattivi fuq 
bażi wiesgħa (tħassir); 

Or. pl
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Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 105
Paragrafu 16

16. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 106
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a Jilqa' l-qbil ta' l-Istati Membri dwar il-preżentazzjoni ta' rapporti, fl-aħħar ta' l-
2009 u ta' l-2012, li jkun fihom informazzjoni dwar il-kontribut tal-programmi 
ffinanzjati b'mod konġunt mill-fondi għall-implimentazzjoni ta' l-għanijiet tal-
politika tal-koeżjoni kif imwaqqfa mit-Trattat u spjegati b'aktar dettall fil-Linji ta' 
Gwida Strateġiċi tal-Komunità li jirriflettu l-prijoritajiet imfassla mill-verżjoni 
mġedda ta' l-istrateġija ta' Liżbona u speċifikati fil-prijoritajiet stabbiliti mill-qafas 
strateġiku nazzjonali ta' riferenza;  jistenna wkoll bil-ħerqa l-ippubblikar tal-Ħames 
Rapport dwar il-Progress tal-Koeżjoni mill-Kummissjoni fl-2008, rapport li se 
jikkonċentra fuq ir-rabta bejn il-politika tal-koeżjoni u l-prijoritajiet ta' l-Istrateġija 
ta' Liżbona rigward it-tkabbir u l-impjieg għar-reġjuni kollha; 

Or. en

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 107
Paragrafu 16a (ġdid)

16a. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni m'għandhiex titqies bħala strument finanzjarju 
ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, billi b'hekk l-għanijiet ta' din il-politika jiġu mhedda; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 108
Paragrafu 16b (ġdid)

16b. Jemmen li s-subordinazzjoni tal-politika ta' koeżjoni għall-għanijiet ta' l-istrateġija 
ta' Liżbona jista' jkollha effetti negattivi fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali 
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permezz ta' enfasi żejda fuq il-kompetittività, id-deregolazzjoni, l-adattabilità u l-
mentalità ta' intrapriża li tagħmel ħsara lill-koeżjoni u lill-konverġenza; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 109
Paragrafu 16c (ġdid)

16c. Iwissi li, filwaqt li l-infiq għall-koeżjoni jeħtieġ li jintuża għal għanijiet ta' żvilupp 
fuq żmien twil (ekonomiku, soċjali, ambjentali u territorjali), il-kompetittività ma 
tistax titħalla tissostitwixxi l-konverġenza f'dawk l-Istati Membri u r-reġjuni li 
qegħdin lura fl-iżvilupp; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 110
Paragrafu 17 (ġdid)

17. Jitlob li jkun hemm strateġija bbażata fuq żmien twil li tindirizza b'mod simultanju 
l-bosta aspetti tal-problema tan-nuqqas ta' kompetittività u tipprova tibni l-kapital 
soċjali ta' reġjun - il-kultura tiegħu ta' intrapriża, l-istruttura amministrattiva u r-
relazzjonijiet istituzzjonali b'mod paralleli ma' l-infrastruttura fiżika tiegħu, il-ħiliet 
tal-ħaddiema tiegħu u l-bażi tal-produzzjoni tiegħu. 

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 111
Paragrafu 17 a (ġdid)

17. Jenfasizza li, fl-istess waqt, il-kamp ta' applikazzjoni tal-politika ta' koeżjoni ma 
jistax jiġi llimitat għall-kisba ta' l-għanijiet ta' l-istrateġija ta' Liżbona;  huwa tal-
fehma li l-kisba tal-koeżjoni territorjali permezz ta' azzjoni skond l-għan tal-
konverġenza hija pre-kundizzjoni għall-kompetittività tar-reġjuni fuq żmien twil;  
iqis, għalhekk, li l-Objettiv 1 (Konverġenza) u l-Objettiv 2 (Kompetittività reġjonali u 
impjieg) għandhom jiġu ttratati bħala kumplimentari fil-ġejjieni; 

Or. pl
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 112
Paragrafu 17a (ġdid)

17a. Iqis li, sabiex jiġu evitati l-inċentivi għar-rilokazzjoni ta' intrapriżi fi ħdan l-UE, l-
għajnuna pubblika mogħtija mill-Fondi Strutturali trid tkun kundizzjonata mill-
konklużjoni ta' kuntratti fuq żmien twil ma' intrapriżi li jkopru l-lokalità, it-tul ta' 
żmien u l-impjieg;  

Or. pt

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 113
Titolu bejn il-paragrafu 17 u l-paragrafu 18

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: lejn strateġija integrata

Or. en

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 114
Titolu bejn il-paragrafu 17 u l-paragrafu 18

(tħassir) Il-koeżjoni: lejn approċċ integrat

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 115
Titolu bejn il-paragrafu 17 u l-paragrafu 18

(tħassir) Il-politika ta' koeżjoni: lejn approċċ integrat

Or. de
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Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 116
Paragrafu 18

18. Ifakkar li, bid-dħul fis-seħħ tat-Trattati ta' Riforma ta' Liżbona, il-politika ta' 
koeżjoni tinkludi t-tliet għanijiet ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, li
jmorru lil hinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u li din il-politika għandha żżom l-irwol 
importanti tagħha sabiex jingħelbu l-ostakoli ta' l-iżvilupp ittardjat u sabiex tiżdied 
il-kompetittività u l-impjieg fl-UE mkabbra fil-ġejjieni, u jfakkar li l-politika ta' 
koeżjoni tal-ġejjieni trid titmexxa b'mod aktar b'saħħtu permezz ta' l-applikazzjoni 
konsistenti tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; 

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 117
Paragrafu 18 (ġdid) 

18. Ifakkar li, bid-dħul fis-seħħ tat-Trattati ta' Riforma ta' Liżbona, il-politika ta' 
koeżjoni tinkludi t-tliet għanijiet ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, li
jmorru lil hinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u li din il-politika għandha żżom l-irwol 
importanti tagħha sabiex jingħelbu l-ostakoli ta' l-iżvilupp ittardjat u sabiex tiżdied 
il-kompetittività u l-impjieg fl-UE mkabbra fil-ġejjieni. Il-politika ta' koeżjoni tal-
ġejjieni trid titmexxa b'mod aktar b'saħħtu permezz ta' l-applikazzjoni konsistenti 
tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; 

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 118
Paragrafu 18

18. Ifakkar li, għalkemm il-politika ta' koeżjoni hija parti integrali mill-istarteġija 
Ewropea għat-tkabbir u għall-impjieg, hija għandha objettiv tagħha stess (tħassir) li 
jmur lilhinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u (tħassir) l-immirar tal-krediti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 119
Paragrafu 18

18. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni għandha objettiv stess ta' koeżjoni territorjali, li jmur 
lil hinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u ma jistax jagħti privileġġ lir-reġjuni li huma diġà 
dinamiċi, kif kieku jiġri jekk ikun hemm immirar strett tal-krediti;

Or. es

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 120
Paragrafu 18

18. Jenfasizza, għalhekk, li l-politika ta' koeżjoni (tħassir) ma tistax tagħti privileġġ lir-
reġjuni li huma diġà dinamiċi, kif kieku jimplika mmirar strett tal-krediti;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 121
Paragrafu 18

18. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni għandha l-objettiv tagħha stess ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, li jmur lilhinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u ma jistax 
jagħti privileġġ lir-reġjuni li huma diġà dinamiċi, kif kieku jimplika mmirar strett tal-
krediti;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 122
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tas-sħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-livelli lokali, nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarji fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali, u tiżgura li l-ambitu tal-prijoritajiet ta' azzjoni definiti fuq livell Ewropew 
ma jitnaqqasx meta dawn jiġu implimentati fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali
(approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"); jitlob lill-Kummissjoni, f'dan 
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ir-rigward, sabiex tipprovdi l-atturi konċernati bir-riżorsi prattiċi, b'mod partikulari 
fir-rigward ta' metodoloġija, biex jiżviluppaw azzjoni koerenti flimkien; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 123
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tas-sħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-livelli lokali, nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarji fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"), u huwa tal-fehma li, 
fid-dawl ta' sħubija ġenwina u ugwali bejn il-Kummissjoni u r-reġjuni, l-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni fil-ġejjieni għandha tiġi karatterizzata 
permezz ta' responsabiltà reġjonali akbar u marġini reġjonali usa' għall-manuvri; 

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 124
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-isħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-iskali lokali, nazzjonali 
u Komunitarji mad-definizzjoni u ma' l-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"), fid-dawl ta' sħubija 
ġenwina u ugwali bejn il-Kummissjoni u r-reġjuni, l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni fil-ġejjieni għandha tkun karatterizzata b'responsabiltà reġjonali akbar 
u għandhom jitwessgħu il-marġini reġjonali għall-manuvri; 

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 125
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-iskambji ta' l-esperjenza u ta' l-aħjar 
prattiki, tal-bini tal-kapaċità ammnistrattiva, ta' l-iżvilupp ta' sħubija reali bejn il-
livelli kollha u ta' l-implimentazzjoni ta' governanaza reali fuq il-livelli kollha u l-
implimentazzjoni  ta' governanaza reali fuq ħafna livelli li tinvolvi kull wieħed mill-
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livelli lokali, nazzjonali, reġjonali u Komunitarji fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni 
ta' l-objettivi ta' żvilupp reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up 
approach")

Or. en

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 126
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-isħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-iskali lokali, nazzjonali 
u Komunitarji mad-definizzjoni u ma' l-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach") u konsultazzjoni ma' l-
isieħba soċjali; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 127
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-isħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-livelli lokali, nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarji fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"),

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 128
Paragrafu 19

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-isħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-livelli lokali, nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarji fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp 
reġjonali (approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"),

Or. pl
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Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 129
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jitwaqqfu sħubijiet effettivi fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u lokali ma' l-imsieħba ekonomiċi u soċjali kollha bil-għan li titfassal u 
tiġi implimentata l-politika ta' koeżjoni sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet veri 
tagħhom, jiġu definiti objettivi territorjali xierqa u jiġu żviluppati sinerġiji bejn il-
politiki pubbliċi konċernati kollha li jikkontribwixxu għall-iżvilupp lokali;  jitlob li l-
fondi strutturali jiġu aġġustati sabiex tissaħħaħ il-kapaċità ta' l-imsieħba ekonomiċi 
u soċjali biex iwettqu l-irwol tagħhom b'mod effettiv; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 130
Paragrafu 20

20. Jipproponi li tingħata prijorità lill-politiki li joffru żvilupp poliċentriku reali tat-
territorji, b'tali mod li jtaffu l-pressjonijiet fuq l-ibliet kapitali u jiffavorixxi l-
emerġenza ta' punti fissi sekondarji, l-appoġġ għaż-żoni rurali u l-irwol importanti 
ta' l-ibliet żgħar u ta' daqs medju li jinsabu fiż-żoni rurali m'għandux jiġi 
ttraskurat f'dan ir-rigward; 

Or. de

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 131
Paragrafu 20

20. Jipproponi li jiġi mfassal mezz effettiv sabiex jinfirex l-investiment b'mod ugwali u li 
tingħata prijorità lill-politiki li joffru żvilupp poliċentriku reali tat-territorji, b'tali mod 
li jtaffu l-pressjonijiet nazzjonali u reġjonali fuq l-ibliet kapitali u jiffavorixxi l-
emerġenza ta' punti fissi sekondarji;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis u Emmanouil Angelakas

Emenda 132
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jitlob ukoll li jittieħdu passi prattiċi biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn ir-reġjuni li 
huma aċċessibbli mil-lat territorjali u r-reġjuni bi żvantaġġi territorjali, b'mod 
partikulari reġjuni muntanjużi, gżejjer u reġjuni ta' mal-fruntieri, filwaqt li tiġi 
rikonoxxuta l-qagħda żvantaġġjata ta' dawn ta' l-aħħar u jittieħdu miżuri speċjali 
biex dawn jirċievu l-għajnuna, kif ġara fil-każ ta' l-aktar reġjuni imbiegħda ta' l-
UE; 

Or. el

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 133
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jirrakkomanda li l-importanza ta' l-attività tal-biedja għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali ta' l-UE titqies b'aktar serjetà; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 134
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-kwistjonijiet urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien, iżda 
jemmen li jridu jitqiesu l-ispeċifiċitajiet taz-zoni differenti; f'dan il-kuntest iqis li 
żieda fil-modulazzjoni obbligatorja żżid il-livell ta' l-iffinanzjar għall-iżvilupp rurali 
iżda li jrid jiġi indirizzat l-iżbilanċ storiku f'dan ir-rigward; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 135
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-kwistjonijiet urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien; jistaqsi, 
f'dan ir-rigward, dwar ir-relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp 
rurali - permezz tal-FEADER; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-użu tal-mekkaniżmi ta' 
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modulazzjoni obbligatorja billi dan mhux se jkun biżżejjed biex tinstab soluzzjoni 
għall-problemi rurali kollha u jista' jkun ta' żvantaġġ għall-ifqar pajjiżi; 

Or. en

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 136
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-kwistjonijiet urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien; jistaqsi, 
f'dan ir-rigward, dwar ir-relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp 
rurali - permezz tal-FEADER; jitlob li jsir studju estensiv tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi 
taż-żieda ta' l-iffinanzjar għall-iżvilupp rurali bil-mekkaniżmi tal-modulazzjoni 
fakultattiva;

Or. es

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 137
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-problematiċi urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien; jenfasizza li 
l-iżvilupp ta' l-inħawi rurali għandu jiġi kkoordinat ma' l-attivitajiet ta' politika 
reġjonali; jistaqsi, f'dan ir-rigward, dwar ir-relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni 
u ta' l-iżvilupp rurali - permezz tal-FEADER; jilqa' b'sodisfazzjon, barra minn hekk, il-
fatt li l-fondi maħsuba għall-iżvilupp rurali jistgħu jiżdiedu bil-mekkaniżmi tal-
modulazzjoni fakultattiva,

Or. pl

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 138
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-kwistjonijiet urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien u li l-politika 
urbana tiġi adattata, b'mod konsistenti, għall-karatteristiċi taż-żoni rurali ta' 
madwar (rurbani, extra-urbani u rurali remoti); jistaqsi, f'dan ir-rigward, dwar ir-
relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp rurali - permezz tal-
FEADER; jilqa' b'sodisfazzjon, barra minn hekk, il-fatt li l-fondi maħsuba għall-
iżvilupp rurali jistgħu jiżdiedu bil-mekkaniżmi tal-modulazzjoni obbligatorja;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 139
Paragrafu 21

21. Jirrakkomanda li l-kwistjonijiet urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien; jistaqsi, 
f'dan ir-rigward, dwar ir-relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp 
rurali - permezz tal-FEADER; jilqa' b'sodisfazzjon, barra minn hekk, il-fatt li l-fondi 
maħsuba għall-iżvilupp rurali jistgħu jiżdiedu bil-logħba tal-modulazzjoni fakultattiva, 
jesprimi d-diżappunt estrem tiegħu dwar il-fatt li l-baġit ta' l-EARDF huwa ta' EUR 
20 biljun inqas mill-ammont propost mill-Kummissjoni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 140
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jilqa' l-importanza ġdida mogħtija liż-żoni rurali u lir-reġjuni żvantaġġjati fit-
Trattat ta' Liżbona;  jinnota, madankollu, li l-FEADER mhuwiex dejjem aċċessibbli 
għall-partijiet kollha involuti fl-iżvilupp rurali; iqis li għandha titwaqqaf politika 
indipendenti speċjali għaż-żoni rurali għall-benefiċċju tal-partijiet ekonomiċi u 
soċjali kollha konċernati, bil-għan li tappoġġja l-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tagħhom, kif ukoll is-servizzi ta' interess ġenerali; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Filiz Hakaeva Hyusmenova

Emenda 141
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a Jenfasizza li, rigward il-koeżjoni territorjali u r-relazzjonijiet bejn iż-żoni urbani u 
dawk rurali, il-politika reġjonali tista' tipprovdi inċentivi aktar immirati biex 
jippromwovu mudelli differenti ta' sħubijiet pubbliċi-privati fuq żmien twil, b'mod 
partikulari fil-kwistjonijiet rurali-urbani; billi hemm il-ħtieġa ta' aktar 
kumplimentarjetà bejn il-Fondi Strutturali differenti u l-istrumenti ta' żvilupp 
rurali, dan l-iżvilupp għandu jifforma parti integrali mill-politika koerenti għall-
koeżjoni u jpoġġi d-diversifikazzjoni ekonomika u l-kwalità tal-ħajja fil-qofol 
tiegħu; 
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Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 142
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jirrakkomanda lil-Kummissjoni turi viġilanza akbar rigward il-mod li bih qed jiġu 
implimentati l-istrumenti tal-Komunità sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju li xi 
partijiet involuti fl-iżvilupp lokali u fil-koeżjoni jiġu esklużi, fil-kuntest ta' politiki 
eżistenti jew ta' politiki li qed jiġu żviluppati bħalissa, bħall-politika urbana; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 143
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu sabiex jitqiesu l-ostakoli speċifiċi tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda;  jinnota b'interess li l-Kummissjoni nediet dibattitu wiesa' bejn l-
imsieħba dwar il-ġejjieni ta' l-istrateġija ta' l-UE dwar ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
u se jagħti l-kontribut tiegħu f'dan il-proċess; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 144
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jitlob li l-iskambju kontinwu ta' informazzjoni fost ir-reġjuni jissaħħaħ, pereżempju 
permezz ta' portal speċifiku ta' l-internet bil-lingwi kollha ta' l-UE; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 145
Paragrafu 22 (ġdid)

22. Huwa tal-fehma li l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni Ewropea jidher fl-appoġġ 
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tiegħu għat-tkabbir u għall-impjieg f'reġjuni li għadhom lura rigward l-iżvilupp, fit-
tisħiħ tal-kompetittività reġjonali u ta' l-impjieg u tal-koperazzjoni territorjali, iżda 
wkoll f'ħafna aspetti marbuta mal-parteċipazzjoni lokali tal-partijiet reġjonali 
involuti u l-koperazzjoni tagħhom madwar l-Ewropa; 

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 146
Paragrafu 22

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 147
Paragrafu 22

22. Iwissi kontra l-periklu tas-settorizzazzjoni tal-politiki u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
approċċ integrat li jidentifika liema sinerġiji huma possibbli bejn il-politiki settorjali
bħat-trasport, l-agrikoltura, l-ambjent u l-enerġija min-naħa, u dawn il-politiki u l-
politika ta' koeżjoni min-naħa l-oħra,

Or. fr

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 148
Paragrafu 22

22. Iwissi kontra l-periklu tas-settorizzazzjoni tal-politiki u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
approċċ integrat li jidentifika liema sinerġiji huma possibbli bejn l-oqsma maġġuri 
bħat-trasport, l-agrikoltura, l-ambjent u l-enerġija, ir-riċerka u t-teknoloġija, eċċ.;

Or. el
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 149
Paragrafu 22

22. Iwissi kontra l-periklu tas-settorizzazzjoni tal-politiki u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
approċċ integrat li jidentifika liema sinerġiji huma possibbli bejn l-oqsma maġġuri 
bħat-trasport, l-agrikoltura, l-ambjent, l-enerġija u r-riżorsi ta' l-ilma tax-xorb; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 150
Paragrafu 22

22. Iwissi kontra l-periklu tas-settorizzazzjoni tal-politiki u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
approċċ integrat li jidentifika liema sinerġiji huma possibbli bejn l-oqsma maġġuri 
bħat-trasport, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska, Samuli Pohjamo

Emenda 151
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a. Jistenna li d-diskussjonijiet dwar il-politika ta' koeżjoni ta' wara l-2013 iwasslu biex 
ir-reġjuni li jinsabu fuq il-fruntieri esterni tal-Komunità jingħataw status speċjali, 
kif diġà huwa l-każ għar-reġjuni imbiegħda; iqis li dan l-istatus speċjali se jġib l-
istabilità u l-prosperità lil hinn mill-fruntieri u sa fl-aħħar se jwassal mhux biss 
għall-iżvilupp tar-reġjuni li jinsabu mal-fruntieri ta' l-UE iżda wkoll għal koeżjoni u 
kompetittività akbar għall-Komunità b'mod ġenerali; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 152
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a. Jirrimarka li l-ġlieda kontra s-'segregazzjoni spazjali' u kontra l-esklużjoni soċjali, 
bil-għan li jinkiseb tkabbir sostenibbli u bilanċjat, teħtieġ l-appoġġ ta' politika 
meqjusa dwar tad-djar, fil-qafas ta' strateġija usa' ta' żvilupp territorjali, ta' ppjanar 
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urban u ta' mmaniġġjar tas-servizzi pubbliċi lokali; 

Or. it

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 153
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a. Jenfasizza li huwa importanti li l-koeżjoni soċjali u l-edukazzjoni jkunu bbażati fuq 
ir-rispett tad-drittijiet u opportunitajiet indaqs f'kull stadju ta' l-implimentazzjoni 
tal-proġetti marbuta mal-politika ta' koeżjoni; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Emenda 154
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a Ifakkar li ż-żoni li jiffaċċjaw sfidi ġeografiċi, bħal ma huma l-gżejjer, ir-reġjuni 
muntanjużi u ż-żoni tat-Tramuntana li ma tantx huma popolati, jeħtieġu miżuri 
permanenti ta' appoġġ speċjali; 

Or. en

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 155
Paragrafu 23

23. Jitlob li l-objettivi ta' l-Aġenda territorjali u tal-Karta ta' Leipzig jissarfu fl-adozzjoni 
ta' programm ta’ azzjoni u fl-implimentazzjoni konkreta biex id-dimensjoni territorjali 
tiġi integrata aħjar fil-politiki pubbliċi, Komunitarji u nazzjonali kollha. Fid-dawl ta' 
l-espanzjoni maħsuba tal-koeżjoni ekonomika u soċjali sabiex tinkludi element 
territorjali bħala parti mir-riforma tat-Trattat ta' l-UE, jeħtieġ li jiġu żviluppati 
indikaturi xierqa biex jiddefinixxu l-kontenut tal-koeżjoni territorjali.  Jidher li 
fatturi purament ġeografiċi mingħajr dimensjoni soċjo-ekonomika mhumiex 
adegwati għal dan il-għan; 

Or. de
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Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 156
Paragrafu 23

23. Jitlob li l-objettivi ta' l-Aġenda territorjali u tal-Karta ta' Leipzig jissarfu fl-adozzjoni 
ta' programm ta’ azzjoni u fl-implimentazzjoni konkreta biex id-dimensjoni territorjali 
tiġi integrata aħjar fil-politiki pubbliċi, Komunitarji u nazzjonali kollha, Fid-dawl ta' 
l-espanzjoni maħsuba tal-koeżjoni ekonomika u soċjali sabiex tinkludi element 
territorjali bħala parti mir-riforma tat-Trattat ta' l-UE, jeħtieġ li jiġu żviluppati 
indikaturi xierqa biex jiddefinixxu l-kontenut tal-koeżjoni territorjali;

Or. de

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 157
Paragrafu 23

23. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-adozzjoni ta' programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni 
ta' l-Aġenda territorjali u tal-Karta ta' Leipzig sabiex jiġi żgurat li d-dimensjoni 
territorjali tiġi integrata aħjar fil-politiki pubbliċi kollha (tħassir), fil-livell 
Komunitarju, nazzjonali u lokali, u jistenna li dan jidher b'mod prattiku; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 158
Paragrafu 23 a (ġdid)

23a Jemmen li l-miżuri ta' dan it-tip għandhom jindirizzaw disparitajiet kemm fi ħdan 
kif ukoll bejn ir-reġjuni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 159
Paragrafu 25

25. Huwa konxju mill-importanza ta' kooperazzjoni regolari bejn il-Parlament, permezz ta' 
l-intermedjarju tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tiegħu, u l-Kumitat tar-Reġjuni, fir-
rigward tal-futur tal-politika reġjonali,
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Or. cs

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 160
Titolu bejn il-paragrafu 25 u l-paragrafu 26

Sfidi ġodda (tħassir) għall-politika tal-koeżjoni u l-baġit ta' l-Unjoni Ewropea

Or. en

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 161
Titolu bejn il-paragrafu 25 u l-paragrafu 26

Sfidi (tħassir) ġodda u l-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 162
Paragrafu 26

26. Iqis li l-Unjoni fil-futur se tkun dejjem iktar iffaċċjata minn sfidi ġodda li jkollhom 
impatt qawwi territorjali, bħall-politika tat-tkabbir u tal-viċinat, it-tixjiħ demografiku, 
il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, li huwa problematiku b'mod 
partikulari għaż-żoni rurali u mbiegħda, il-kwistjonijiet enerġetiċi u klimatiċi u l-
adattazzjoni għall-bidliet marbuta mal-globalizzazzjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 163
Paragrafu 26

26. Jenfasizza l-importanza ta' proġetti pilota marbuta ma' l-adattazzjoni tar-reġjuni 
għal sfidi ġodda li jkollhom impatt qawwi territorjali, bħat-tixjiħ demografiku, il-
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konċentrazzjoni urbana, ic-caqliq migratorju, il-kwistjonijiet energetici u klimatici, l-
adattazzjoni ghall-bidliet marbuta mal-globalizzazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 164
Paragrafu 26

26. Iqis li l-Unjoni fil-futur se tkun dejjem iktar iffaċċjata minn sfidi ġodda li jkollhom 
impatt qawwi territorjali, bħat-tixjiħ demografiku, il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq 
migratorju, il-kwistjonijiet enerġetiċi u klimatiċi u l-adattazzjoni għall-bidliet marbuta 
mal-globalizzazzjoni. Dawn l-isfidi ġodda jkomplu jaggravaw ostakoli oħra għall-
iżvilupp f'dawn ir-reġjuni; 

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 165
Paragrafu 26

26. Iqis li l-Unjoni fil-futur se tkun dejjem iktar iffaċċjata minn sfidi ġodda li jkollhom 
impatt qawwi soċjali, ekonomiku u territorjali, bħat-tixjiħ demografiku, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, il-kwistjonijiet enerġetiċi u klimatiċi, l-
adattazzjoni għall-bidliet marbuta mal-globalizzazzjoni,

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 166
Paragrafu 26

26. Iqis li l-Unjoni fil-futur se tkun dejjem iktar iffaċċjata minn sfidi ġodda li jkollhom 
impatt qawwi soċjali, ekonomiku u territorjali, bħat-tixjiħ demografiku, il-
konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq migratorju, il-kwistjonijiet enerġetiċi u klimatiċi, l-
adattazzjoni għall-bidliet marbuta mal-globalizzazzjoni,

Or. de
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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 167
Paragrafu 26 a (ġdid)

26a. Jitlob li jsiru analiżi regolari ta' l-ispejjeż u ta' l-implikazzjonijiet għall-politika 
strutturali ta' tkabbir maħsub qabel ma jibdew in-negozjati dwar l-adeżjoni u jitlob 
li l-Parlament Ewropew ikollu rwol akbar fil-politika tat-tkabbir u tal-viċinat, u li l-
parteċipazzjoni tiegħu fit-tfassil ta' strumenti ta' qabel l-adeżjoni ssir torbot; 

Or. de

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 168
Paragrafu 26a (ġdid)

26a. Jenfasizza s-serjetà tal-problema tat-tnaqqis fil-popolazzjoni f'ħafna partijiet ta' l-
UE, billi dan jinvolvi t-tixjiħ tal-popolazzjoni, it-tnaqqis tal-kapital uman, il-ħarba 
tal-kapital, servizzi bi prezz ogħla, eċċ;

Or. es

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 169
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt territorjali maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni, flimkien ma' konċentrazzjoni 
urbana, jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija residenzjali f'oħrajn, li jirrikjedi 
responsabilità partikulari Statali biex dawn ir-reġjuni ma jiġux mitluqa iżda sabiex 
jiġu żviluppati strateġiji innovattivi biex tinstab soluzzjoni għall-problemi tagħhom, 
li jeħtieġu sforz partikulari għaż-żamma tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali;

Or. de

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 170
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt territorjali maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni flimkien ma' konċentrazzjoni 
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urbana, u soċjetà li qed tixjieħ u li fiha, minħabba li jgħixu għal żmien itwal, in-nisa 
huma fil-maġġoranza, fattur li jeħtieġu sforz għaż-żamma tas-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 171
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt territorjali maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni flimkien ma' konċentrazzjoni 
urbana, jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija residenzjali f'oħrajn, li jeħtieġu sforz għaż-
żamma tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u jiggarantixxu livell għoli ta' 
servizzi universali, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 172
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt territorjali maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni, l-aktar fiż-żoni rurali anqas 
żviluppati, flimkien ma' konċentrazzjoni urbana, jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija 
residenzjali f'oħrajn, li jeħtieġu sforz għaż-żamma tas-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 173
Paragrafu 27

27. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl
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Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 174
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt (tħassir) maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni flimkien ma' konċentrazzjoni urbana, 
jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija residenzjali f'oħrajn, li jeħtieġu sforz għaż-żamma 
tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali;

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 175
Paragrafu 27

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt (tħassir) maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni flimkien ma' konċentrazzjoni 
urbana, jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija residenzjali f'oħrajn, li jeħtieġu sforz għaż-
żamma tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali;

Or. de

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 176
Paragrafu 27a (ġdid)

27a. Jenfasizza l-importanza tas-servizzi pubbliċi għall-koeżjoni ekonomika u soċjali, u 
jafferma mill-ġdid li l-fattur tal-viċinat huwa kruċjali sabiex jiggarantixxi li servizzi 
ta' dan it-tip ikunu aċċessibbli u disponibbli għal kulħadd, b'mod speċjali fir-reġjuni 
żvantaġġjati u mbiegħda; 

Or. pt

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 177
Paragrafu 28

28. Jinnota, filwaqt li  jikkwota r-rapport tal-Panel Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-
Klima (IPCC), li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti fuq ir-
reġjuni differenti Ewropej; iqis, għalhekk, li għandhom isiru evalwazzjonijiet fuq 
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bażi reġjonali sabiex jiġi determinat kif se jkollu jadatta kull reġjun;  jirrimarka li l-
atturi reġjonali u lokali għandhom sehem importanti sabiex jillimitaw il-bidla fil-
klima u jinkoraġġixxu l-bidliet meħtieġa; 

Or. fi

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 178
Paragrafu 28

28. Jinnota li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti li jridu jiġu ffaċċjati 
mir-reġjuni u li se jkollhom bżonn reazzjonijiet differenzjati minn reġjun għal ieħor 
fl-Ewropa; jinnota li r-reġjuni wkoll iridu jagħtu l-kontribut tagħhom sabiex 
jitnaqqas id-CO2 fl-Ewropa kollha u għalhekk għandhom jirrevedu l-istrateġiji 
tagħhom għall-iżvilupp rigward is-sostenibiltà u l-politiki reġjonali tagħhom 
marbuta mat-trasport rigward l-effetti negattivi fuq il-klima; 

Or. de

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 179
Paragrafu 28

28. Jinnota li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti li se jkollhom bżonn 
reazzjonijiet differenzjati minn reġjun għal ieħor fl-Ewropa; hu tal-fehma li l-
possibilitajiet disponibbli għall-politika ta’ koeżjoni f’dan il-qasam huma limitati u 
jistgħu jikkonsistu b’mod ewlieni fil-promozzjoni ta’ azzjoni li titratta l-bidla fil-
klima billi jiġu appoġġjati soluzzjonjiet flessibbli u sostenibbli fil-pajjiżi u fir-
reġjuni;  

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 180
Paragrafu 28

28. Jinnota li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti li se jkollhom bżonn 
reazzjonijiet differenzjati minn reġjun għal ieħor fl-Ewropa; hu tal-fehma li l-
possibilitajiet disponibbli għall-politika ta’ koeżjoni f’dan il-qasam huma limitati u 
jistgħu jikkonsistu b’mod ewlieni fil-promozzjoni ta’ azzjoni li titratta l-bidla fil-
klima billi jiġu appoġġjati soluzzjonjiet flessibbli u sostenibbli fil-pajjiżi u fir-



PE398.371v01-00 54/65 AM\701047MT.doc

MT

reġjuni;

Or. de

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 181
Paragrafu 28

28. Jinnota li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti li se jkollhom bżonn 
reazzjonijiet differenzjati minn reġjun għal ieħor fl-Ewropa; jenfasizza, f’dan il-
kuntest, il-fenomenu tan-nixfa qawwija f’ħafna reġjuni tan-Nofsinhar ta’ l-Ewropa 
li diġà qed isofru minn proċess reali ta’ deżertifikazzjoni, kif ukoll il-problema ta’ 
għargħar dejjem aktar frekwenti f’reġjuni oħra Ewropej; 

Or. es

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 182
Paragrafu 28a (ġdid)

28a. Jirrakkomanda li l-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE għandha tiġi adattata għall-ibgħad 
reġjuni, skond l-Artikolu 299(2) tat-Trattat, fuq il-bażi ta’ miżuri speċifiċi; 
jappoġġja l-istrateġija ta’ l-UE għar-reġjuni periferali tagħha, u jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tipproponi politiki u miżuri ta' natura permanenti u flessibbli u 
appoġġjati permezz tal-finanzjament xieraq, li jistgħu jiġu adattati għall-ħtiġijiet ta’ 
kull wieħed mir-reġjuni tal-periferija u jikkontribwixxu sabiex jiġu trattati l-
limitazzjonijiet permanenti għall-iżvilupp li jiffaċċjaw dawk ir-reġjuni;

Or. pt

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 183
Paragrafu 28a (ġdid)

28a. Jenfasizza, madankollu, li l-politika ta’ koeżjoni ma tistax tkun panacea għall-
problemi kollha, u li jeħtieġ li jiġu assenjati riżorsi speċifiċi, separati mill-Fondi 
Strutturali, sabiex tkun miġġielda l-bidla fil-klima, minħabba li din il-ġlieda trid 
issir b’perspettiva usa’ li tinkorpora politiki Komunitarji oħra bħall-ambjent, l-
agrikultura, it-trasport, l-enerġija, ir-riċerka eċċ;

Or. es
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Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 184
Paragrafu 28 a (ġdid)

28a. Iqis li l-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE għandha tagħmel l-inqas ħsara possibbli lill-
klima; jemmen li proġetti appoġġjati permezz tal-politika ta’ koeżjoni għandhom 
jiġu evalwati mil-lat ta’ l-impatt tagħhom fuq il-klima u li huma għandhom 
jippromwovu soluzzjonijiet li jgħinu sabiex tkun limitata l-bidla fil-klima u 
tinkoraġġixxi l-aġġustamenti meħtieġa;

Or. fi

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 185
Paragrafu 29

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 186
Paragrafu 29

29. Ifakkar ukoll fl-importanza li tiġi adottata l-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea 
(COM(2005)0108), (tħassir) fil-qafas ta’ l-elaborazzjoni ta’ politika globali effettiva 
sabiex tipprovdi ħarsien minn diżastri u emerġenzi naturali li ħafna drabi jeqirdu 
ċerti reġjuni minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom,

Or. el

Emenda mressqa minn Filiz Hakaeva Hyusmenova

Emenda 187
Paragrafu 29

29. Ifakkar ukoll fl-importanza li tiġi adottata l-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea 
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(COM(2005)0108), li titratta l-provvediment ta’ assistenza adegwata u f’waqtha, li hi 
iktar adattata biex tiffaċċja l-katastrofi naturali li ħafna drabi jeqirdu ċerti reġjuni 
minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom,

Or. bg

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 188
Paragrafu 29

29. Ifakkar ukoll fl-importanza li tiġi adottata l-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea 
(COM(2005)0108), li hi iktar adattata biex tiffaċċja l-katastrofi naturali li ħafna drabi 
jeqirdu ċerti reġjuni minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom, filwaqt li tiżgura 
wkoll il-kontinwità ta’ l-appoġġ relatat ma’ diżastri ta’ skala reġjonali;

Or. pt

Emenda mressqa minn Samuli Pohjamo

Emenda 189
Paragrafu 29 a (ġdid)

29a. Iħeġġeġ, għall-iskop li titkejjel ir-rata ta’ koeżjoni, li apparti l-Prodott Gross 
Domestiku per capita, jintużaw indikaturi oħra bħal pereżempju l-migrazzjoni, tibdil 
fl-istruttura tal-popolazzjoni, id-densità tal-popolazzjoni, l-aċċessibilità u l-
kundizzjonijiet klimatiċi, sabiex ikun possibbli li l-miżuri reġjonali ikunu mmirati 
b’mod effettiv;

Or. fi

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 190
Paragrafu 30

imħassar

Or. de
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Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 191
Paragrafu 30

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 192
Paragrafu 30

30. Iqis li l-kwistjonijiet ta' tifqir enerġetiku u taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija jista' 
jkollhom effetti spazjali maġġuri fuq it-territorji, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-
pajjiżi tal-Lvant minħabba dipendenza enerġetika qawwija, jew ukoll fir-reġjuni rurali 
u l-iktar imbiegħda, minħabba d-dipendenza tagħhom fir-rigward tat-trasporti u 
minħabba li huma sensibbli għall-prezz ta' l-enerġija, isemmi, madankollu, li l-
esplojtazzjoni u l-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, bħall-bijo-enerġija, u l-
investiment fl-effiċjenza ta’ l-enerġija jista’ joffri opportunitajiet kbar ta’ żvilupp 
reġjonali u lokali għall-ġejjieni;

Or. fi

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 193
Paragrafu 30

30. Iqis li l-kwistjonijiet ta' tifqir enerġetiku u taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija jista' 
jkollhom effetti spazjali maġġuri fuq it-territorji, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-
pajjiżi tal-Lvant minħabba dipendenza enerġetika qawwija f’ħafna mill-Istati 
Membri ta’ l-UE, jew ukoll fir-reġjuni rurali u l-iktar imbiegħda, minħabba d-
dipendenza tagħhom fuq it-trasport u l-agrikultura, li huma sensittivi ħafna fir-
rigward tal-prezz ta' l-enerġija,

Or. es
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Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Emenda 194
Paragrafu 30

30. Iqis li l-kwistjonijiet ta' tifqir enerġetiku u taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija jista' 
jkollhom effetti spazjali maġġuri fuq it-territorji, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-
pajjiżi tal-Lvant minħabba dipendenza enerġetika qawwija, jew ukoll fir-reġjuni rurali, 
inaċċessibbli u l-iktar imbiegħda, minħabba d-dipendenza tagħhom fuq it-trasport, li 
huwa sensittiv ħafna għall-prezz ta' l-enerġija,

Or. el

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 195
Paragrafu 30

30. Iqis li l-kwistjonijiet tal-provvista enerġetika u taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija jista' 
jkollhom effetti spazjali maġġuri fuq it-territorji, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-
pajjiżi tal-Lvant minħabba dipendenza enerġetika qawwija, jew ukoll fir-reġjuni rurali, 
ir-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u r-reġjuni l-iktar imbiegħda, minħabba d-
dipendenza tagħhom fuq it-trasport, li huwa sensittiv ħafna għall-prezz ta' l-enerġija,

Or. el

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Emenda 196
Paragrafu 30 a (ġdid)

30a. Hu tal-fehma li l-kumplessità ta’ l-isfidi l-ġodda titlob li jkun hemm evalwazzjoni 
sofistikata ta’ l-istat tar-reġjuni; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni sabiex fil-
ġejjieni tipproponi indikaturi oħra ta’ eleġibilità għall-finanzjament ta’ reġjuni 
permezz tal-Fondi Strutturali flimkien mal-PGD per capita;

Or. el

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 197
Paragrafu 30 a (ġdid)

30a. Isemmi l-importanza speċjali ta’ aktar koerenza bejn il-politika ta’ koeżjoni u 
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politiki oħra Ewropej; dan japplika b’mod partikulari għal aktar koordinament ma’ 
l-istrumenti ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ nħawi rurali u l-liġi ta’ l-UE dwar l-
għajnuna ta’ l-istat, minħabba li jistgħu ikunu meħtieġa soluzzjonijiet divrenzjati, 
b’mod partikulari fil-każ ta’ postijiet li jikkompetu globalment u l-investiment fl-
aktar industriji moderni; 

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 198
Paragrafu 30 a (ġdid)

30a. Hu tal-fehma li jinħtieġu direzzjonijiet ġodda fir-rigward tal-provvista enerġetika u 
d-dipendenza enerġetika fir-reġjuni, filwaqt li tingħata prijorità lill-unitajiet 
diċentralizzati tal-provvista, l-enerġija li tiġġedded u l-iffrankar enerġetiku; isemmi 
li dan it-tip ta' approċċ jista' fl-istess ħin joffri ffrankar enormi ta' spejjeż, b'mod 
partikulari għall-inħawi rurali;

Or. de

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 199
Paragrafu 30a (ġdid)

30a. Jiġbed l-attenzjoni għas-siteazzjoni soċjali u ekonomika partikulari, f’termini 
strutturali, tar-reġjuni msemmija f’Artikolu 299(2) tat-Trattat, li tirriżulta mil-
limitazzjonijiet permanenti li jaffettwawhom - il-fatt li huma remoti jew gżejjer, id-
daqs żgħir tagħhom, jekk humiex muntanjużi ('relief'), il-klima u d-dipendenza fuq 
firxa żgħira ta’ prodotti – u għandhom riperkussjonijiet għall-iżvilupp tagħhom, u 
jiffavorixxi t-twaqqif ta’ miżuri speċifiċi u l-adattament ta’ politiki komuni, skond 
ir-rekwiżiti stipulati fit-Trattat;  

Or. pt

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 200
Paragrafu 30 a (ġdid)

30a. Isemmi l-importanza speċjali ta’ aktar koerenza bejn il-politika ta’ koeżjoni u 
politiki oħra Ewropej; dan japplika b’mod partikulari għal koordinazzjoni akbar 
ma’ l-istrumenti ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ nħawi rurali u l-liġi ta’ l-UE dwar l-
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għajnuna statali. Jistgħu isiru meħtieġa soluzzjonijiet divrenzjati, b’mod partikulari 
fil-każ ta’ postijiet li jikkompetu globalment u l-investiment fl-aktar industriji 
moderni; 

Or. de

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 201
Paragrafu 31

31. Iqis li ż-żamma tal-politiki strutturali wara l-2013 hija reazzjoni essenzjali għal dawn 
l-isfidi l-ġodda, u li dawn il-politiki iridu jiġu applikati b'mod differenzjat, għat-
totalità tat-territorju ta' l-Unjoni u li l-kundizzjonalità ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan 
it-tip ta’ politiki għaldaqstant jeħtieġ li tiġi studjata fil-kuntest ta’ diskussijiet dwar 
il-Green Paper ġejjiena dwar il-koeżjoni territorjali; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Emenda 202
Paragrafu 31

31. Iqis li ż-żamma tal-politiki strutturali wara l-2013 hija reazzjoni xierqa għal dawn l-
isfidi l-ġodda u li din għandha tiġi applikata b'mod differenzjat għat-totalità tat-
territorju ta' l-Unjoni, u jiċħad kwalunkwe attentat sabiex il-politika ta’ koeżjoni 
terġa’ tiġi nazzjonalizzata;

Or. el

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 203
Paragrafu 31

31. Iqis li ż-żamma tal-politiki strutturali wara l-2013 u l-aġġustar tagħhom għall-isfidi l-
ġodda hija reazzjoni xierqa għal dawn l-isfidi l-ġodda u li din għandha tiġi applikata, 
b'mod differenzjat, għat-totalità tat-territorju ta' l-Unjoni,

Or. de
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 204
Paragrafu 31

31. Iqis li ż-żamma tal-politiki strutturali wara l-2013 hija reazzjoni xierqa għal dawn l-
isfidi antiki u ġodda u li din għandha tiġi applikata, b'mod differenzjat, għat-totalità 
tat-territorju ta' l-Unjoni,

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 205
Paragrafu 31a (ġdid)

31a. Jemmen li r-riżorsi finanzjarji eżistenti għall-politika ta' koeżjoni mhumiex biżżejjed 
sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-koeżjoni jew jitrattaw il-livell għoli ta’ qgħad, 
inugwaljanzi soċjali, differenzi fil-livelli tas-salarji kif ukoll il-faqar fl-UE mkabbra; 
iqis, għaldaqstant, li l-politika ta’ koeżjoni teħtieġ aktar fondi mill-Komunità, u li l-
trid tkun żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tagħha, 

Or. pt

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 206
Paragrafu 31 a (ġdid)

31a. Iħeġġeġ l-involviment tal-kapital privat bħala miżura finanzjarja addizzjonali għall-
implimentazzjoni ta' l-għanijiet tal-politika tal-koeżjoni permezz ta' sħubijiet 
pubbliċi-privati;  jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-istrumenti 
Jeremie, Jaspers u Jessica u jitlob lill-Kummissjoni biex tinkludi, fir-rapporti 
tagħha tal-ġejjieni, analiżi ta' l-effettività u tal-kontribut ta' dawn l-istrumenti; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 207
Paragrafu 31 a (ġdid)

31a. Hu ta’ fehma li l-politika ta’ koeżjoni għandha tibqa’ politika Komunitarja, skond 
it-Trattat; jopponi, għaldaqstant, l-attentati kollha sabiex il-politika terġa’ tiġi 
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nazzjonalizzata;

Or. pl

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 208
Paragrafu 32

32. Iqis li l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni ta’ l-Unjoni Ewropea għandha tiġi 
enfasizzata b’aktar qawwa, u għandu jsir studju sabiex ikun stabbilit jekk 0.35% 
mill-PGD ta' l-Unjoni biex jiffinanzja din il-politika huwiex biżżejjed sabiex jikseb 
koeżjoni sostenibbli;

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 209
Paragrafu 32

32. Iqis li l-allokazzjoni ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni (tħassir) biex jiffinanzja din il-
politika jeħtieġ li terġa’tiġi studjata, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji 
jservu biex jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi 
territorjali kollha ta' l-Unjoni,

Or. de

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 210
Paragrafu 32

32. Iqis li għandha ssir evalwazzjoni dwar jekk l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni 
hux se jkun biżżejjed biex jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-
prospettivi finanzjarji sservi biex jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu 
ffaċċjati l-isfidi territorjali kollha ta' l-Unjoni;

Or. cs
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Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 211
Paragrafu 32

32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex 
jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji jservu biex 
jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi territorjali kollha ta' 
l-Unjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal reġjunijiet żvantaġġati, jiġifieri l-gżejjer, l-
inħawi muntanjużi, l-inħawi rurali u nħawi b’densità baxxa ta’ popolazzjoni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 212
Paragrafu 32

32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex 
jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji li ser tinbeda 
fl-2009 isservi biex jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi 
territorjali kollha ta' l-Unjoni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Constanze Angela Krehl

Emenda 213
Paragrafu 32

32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex 
jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji jservu biex 
jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi (tħassir) kollha ta' l-
Unjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend

Emenda 214
Paragrafu 32

32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex 
jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji jservu biex 
jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi (tħassir) kollha ta' l-
Unjoni;
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Or. de

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Emenda 215
Paragrafu 32

32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex 
jiffinanzja din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji jservu biex 
jiġu definiti l-mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi kollha tal-politika ta' 
koeżjoni ta' l-Unjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Emenda 216
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jisteiden lill-Kummissjoni, fil-qafas tar-reviżjoni li se ssir tal-perspettiva finanzjarja, 
sabiex tippreżenta proposta speċifika dwar il-possibilità li l-approprjazzjonijiet tal-
Fond strutturali li jkunu ntilfu mill-Istati Membri fuq il-bażi tar-regola Ν+2 / Ν+3 
jinżammu fil-baġit ta’ koeżjoni Komunitarju (Titolu 1b), u li tippermetti li dawn l-
approprjazzjonijiet jerġgħu jintużaw mill-programm operattiv b’rekord aħjar;

Or. el

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 217
Paragrafu 32a (ġdid)

32a. Jenfasizza li politika ta' koeżjoni serja u effettiva tista’ teżisti biss jekk l-infiq 
Komunitarju jiżdied għal mill-inqas 1.24% tal-GNI ta’ l-UE, billi jkunu esplorati l-
possibilitajeit kollha tat-IIA; ifakkar li ż-żieda għal 1.18% tal-GNI ta' l-UE proposta 
mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2005 dwar ‘sfidi tal-politia u 
mezzi baġitarji għall-Unjoni mkabbra 2007-2013'; 

Or. pt
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Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 218
Paragrafu 32b (ġdid)

32b. Jemmen li jeħtieġ li jiżdiedu r-rati ta’ ko-finanzjament Komunitarju għar-reġjuni 
“ta’ konverġenza”, b’mod speċjali r-reġjuni inqas żviluppati ta' l-Istati Membri 
eleġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni u dawk ir-reġjuni li jsofru minn żvantaġġi 
ġeografiċi jew naturali permanenti, bħall-ibgħad reġjuni; jiċħad kull xorta ta’ 
pressjoni sabiex jitnaqqsu r-rati ta’ kofinanzjament;

Or. pt

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Emenda 219
Paragrafu 32c (ġdid)

32c. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri għaċ-ċirkostanzi tar-
reġjuni li minkejja li huma fost l-ifqar ta’ l-UE-15 u minkejja n-nuqqas ta’ titjib fir-
rata ta’ tkabbir tagħhom, issa m’għadhomx inklużi fil-grupp ta’ l-ifqar reġjuni ta’ l-
UE-27, biss u esklussivament għal raġunijiet ta’ statistiċi; jirrakkomanda li tingħata 
attenzjoni liċ-ċirkostanzi partikulari ta’ dawn ir-reġjuni, li sofrew tnaqqis baġitarju 
fil-qafas finanzjarju plurijennali attwali. jemmen li dan il-qafas għandu jiġi rivedut 
b’tali mod li r-reġjuni effettwati minn dak li jissejjaħ ‘l-effett statistiku’ jirċievu l-
istess livell ta’ appoġġ li kienu jirċievu kieku r-rekwiżiti ta’ eliġibilità kienu bbażati 
fuq l-UE-15;

Or. pt
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