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għall-Ippjanar ta’ l-Ispazju u l-Koeżjoni Territorjali .
(2007/2190 (INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 1
Ċitazzjoni 5 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu wara l-ewwel qari, fl-24 ta' Ottubru 20011, u l-
pożizzjoni tiegħu wara t-tieni qari, fit-8 ta' April 20032, fir-rigward ta' l-adozzjoni 
tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Nomenklatura 
ta' l-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS) u r-rapporti mill-kumitat 
relevanti dwar is-suġġett,  

Or. es

                                               
1 ĠU C 11E, 9.5.2002, p. 175.
2 ĠU C 64E, 12.3.2004, p. 72.
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 2
Premessa B

imħassra

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 3
Premessa C

imħassra

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 4
Premessa C

C. billi l-bidla fil-klima, il-firxa urbana (urban sprawl) u l-użu ta' l-art, il-konsum ta' l-
enerġija, it-tibdil demografiku, l-iżvilupp inugwali ta' zoni urbani u rurali u d-
differenza li qed tiżdied bejn ir-reġjuni sinjuri u dawk li għandhom inqas ġid, u l-
effetti reġjonali inugwali tal-globalizzazzjoni, flimkien mat-tibdil strutturali, huma 
sfidi attwali għall-iżvilupp territorjali Ewropew, 

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 5
Premessa C

C. billi l-bidla fil-klima, il-firxa urbana (urban sprawl) u l-użu ta' l-art, il-konsum ta' l-
enerġija, l-infrastrutturi tat-trasport, l-impatt tat-tkabbir fuq il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, it-tibdil demografiku u l-effetti reġjonali inugwali tal-
globalizzazzjoni, flimkien mat-tibdil strutturali, huma sfidi attwali għall-iżvilupp 
territorjali Ewropew,
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Or. fr

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 6
Premessa C

C. billi l-bidla fil-klima, il-firxa urbana (urban sprawl) u l-użu ta' l-art, it-tnaqqis tal-
popolazzjoni f'zoni rurali u f'reġjuni oħra ta' l-Unjoni Ewropea, il-konsum ta' l-
enerġija, it-tibdil demografiku u l-effetti reġjonali inugwali tal-globalizzazzjoni, 
flimkien mat-tibdil strutturali, huma sfidi attwali għall-iżvilupp territorjali Ewropew,

Or. es

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 7
Premessa D

D. billi qed jiġu kkunsidrati l-objettivi stabbiliti fl-Aġenda Territorjali għall-iżvilupp 
territorjali sostenibbli: l-iżvilupp ta' sistema urbana poliċentrika u bbilanċjata u l-
ħolqien ta' relazzjoni urbana-rurali ġdida, il-formazzjoni ta' clusters reġjonali 
innovattivi; il-garanzija ta' aċċess ugwali għall-infrastruttura u l-għerf; il-promozzjoni 
ta' immaniġġjar ta' riskju trans-Ewropew, l-iżvilupp sostenibbli,  l-immaniġġjar li 
jħares 'il quddiem, u l-konservazzjoni tal-wirt naturali u kulturali,

Or. fr

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 8
Premessa F a (ġdida)

Fa. Billi, għalkemm il-livell il-ġdid, in-NUTS 4, għadu ma ġiex inkorporat fir-
Regolamentazzjoni tan-NUTS, il-Eurostat diġà qed taħdem bih u diġà jeżisti 
f'diversi Stati Membri, 

Or. es
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 9
Premessa G

G. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni (tħassir), miżuri oħra huma neċessarji biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig, b'mod partikolari l-
evalwazzjoni ta' l-impatt fuq l-użu ta' l-art, l-approċċ integrat u l-osservazzjoni ta' l-
użu ta' l-art,

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 10
Premessa H

H. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni, il-politika ta' l-iżvilupp rurali għandha impatt 
territorjali sinifikanti; (tħassir)

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 11
Premessa H

H. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni, il-politika ta' l-iżvilupp rurali għandha impatt 
territorjali sinifikanti; dan jinkludi t-tisħiħ ta' l-attrazzjoni u l-kompetittività ta' dawn 
iz-zoni bil-għan li jiġi kkumbattut it-tnaqqis tal-popolazzjoni f'zoni rurali; u billi ma 
kienx hemm integrazzjoni suffiċjenti għal dawn iż-żewġ oqsma tal-politika,

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 12
Premessa H

H. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni, il-politika ta' l-iżvilupp rurali għandha impatt 
territorjali sinifikanti; u billi ma kienx hemm integrazzjoni suffiċjenti għal dawn iż-
żewġ oqsma tal-politika, hemm bżonn jissaħħu s-sinerġiji ħalli joħroġ aktar il-
potenzjal ta' żvilupp ġenwin tagħhom, 
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Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 13
Premessa J

imħassra

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 14
Premessa Ka (ġdida)

Ka. billi l-approċċ integrat jimplika li l-proġetti żviluppati għandhom jikkostitwixxu pjan 
koerenti fit-tul li jinkorpora d-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali u li 
jinvolvi b'mod sħiħ lill-imsieħba prinċipali fl-ippjanar, fl-esekuzzjoni u fl-
evalwazzjoni tal-programmi ta' żvilupp urban; billi, imbagħad, l-approċċ integrat hu 
fuq kollox approċċ globali mis-soċjetà urbana, fid-diversitajiet kollha tagħha, waqt 
li qed tfittex li tippermetti lill-partijiet interessati li jaġixxu b'mod aktar effettiv fl-
oqsma ta' kompetenza tagħhom;  

Or. fr

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 15
Premessa Ka (ġdida)

Ka. billi approċċ integrat lejn id-dimensjoni territorjali ta' koeżjoni ma jikkonsistix biss 
fl-ippjanar ta' l-art u f' azzjonijiet u politiki ta' żvilupp urban, għaliex l-għan aħħari 
hu li jiġi żgurat bilanċ bejn iċ-ċittadini Ewropej kull fejn jgħixu, għan li ma jistax 
jintlaħaq biss permezz ta' l-ippjanar ta' l-art, 

Or. el
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 16
Paragrafu - 1 (ġdid)

-1. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li m'hemmx definizjoni miftiehma ta' koeżjoni 
territorjali;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 17
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq li biss permezz ta' tmexxija fuq ħafna livelli (multi-level governance) bejn l-
awtoritajiet lokali, reġjonali, nazzjonali, transkonfinali u l-awtoritajiet pubbliċi ta' l-
UE, li tista' tittieħed azzjoni effettiva li ġġib bidla effiċjenti f'oqsma ta' politiki 
relevanti; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 18
Paragrafu 2

2. Jipproponi, fil-kuntest ta' l-evalwazjoni ta' nofs iż-żmien tal-politika ta' koeżjoni u 
b'ħarsa lejn il-politika ta' koeżjoni post-2013, li l-implimentazzjoni ta' approċċ integrat 
għandha tkun rekwiżit obbligatorju għall-ippjanar ta' proġetti u l-għażla ta' proġetti 
taħt il-fondi strutturali; għal dan il-għan, jistieden lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
sabiex b'mod volontarju jaċċettaw li jimplimentaw metodi ġodda ta' koperazzjoni 
bħal kuntratti, ftehimiet, skambji ta' servizzi, jew formulae flessibbli (flexible 
formulae) li huma inqas restrittivi mir-regolamenti mandatarji;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 19
Paragrafu 2

2. Jipproponi, fil-kuntest ta' l-evalwazjoni ta' nofs iż-żmien tal-politika ta' koeżjoni u 
b'ħarsa lejn il-politika ta' koeżjoni post-2013, li jiġi analizzat sa liema punt tista' l-
implimentazzjoni ta' approċċ integrat (tħassir) tkun rekwiżit obbligatorju għall-
ippjanar ta' proġetti u l-għażla ta' proġetti taħt il-fondi strutturali;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 20
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-ministri Ewropej responsabbli mill-iżvilupp 
urban, fil-laqgħa tagħhom f'Leipzig fl-24 ta' Mejju 2007, sabiex iwaqqfu grupp ta' 
ħidma intergovernattiva, ippreseduta mill-Ġermanja, ħalli jiġu identifikati u jintefa' 
dawl fuq kwistjonijiet varji li għandhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' l-
inizjattiva JESSICA; jistenna bil-ħerqa r-riżultati ta' l-istudju dwar l-
implimentazzjoni ta' JESSICA, li għandhom joħorġu sa l-aħħar ta' l-2008, waqt il-
Presidenza Franċiża ta' l-UE;

Or. fr

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 21
Paragrafu 4

4. Jitlob, fit-tfassil tal-politika ta' koeżjoni post-2013, li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-karatteristiċi u l-bżonnijiet territorjali u għal trattament speċifiku tar-reġjun ibbażat 
fuq dawn il-fatturi; jirrakkomanda l-użu ta' għodda ta' ppjanar li tkun orjentata lejn 
l-implimentazzjoni, ibbażata fuq ir-riċerka u l-monitoraġġ permanenti, kif hemm 
imniżżel fil-Kapitlu ta' Leipzig;

Or. en



PE400.284v01-00 8/28 AM\701875MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 22
Paragrafu 5

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-
politika ta' koeżjoni, biex tagħmel użu aħjar mis-sinerġiji mal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) għall-iżvilupp tat-territorju sħiħ; 
jirrakkomanda, fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni post-2013, li l-l-politika strutturali 
u agrikola tiġi kkoordinata mill-qrib bil-għan li jiġu żviluppati r-reġjoni rurali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 23
Paragrafu 5

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-
politika ta' koeżjoni, biex tagħmel użu aħjar mis-sinerġiji mal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) għall-iżvilupp tat-territorju sħiħ; l-iżvilupp 
rurali għandu jkun marbut mill-qrib mal-politika ta' koeżjoni sabiex jisisaħħu l-
opportunitajiet għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja fiz-zoni rurali;

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 24
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jenfasizza l-irwol prinċipali li l-ibliet għandhom għar-realizzazzjoni ta' l-Istrateġija 
ta' Liżbona u għalhekk isejjaħ għal strateġija ta' żvilupp urban li tkun ikkoordinata 
sew u appoġġjata mil-livelli kollha tal-gvern u tas-settur privat;

Or. en
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Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 25
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jenfasizza l-importanza ta' ftehimiet ta' sħubija u tal-qsim flimkien tal-funzjonijiet 
bejn iz-zoni urbani u rurali biex ikun hemm żvilupp bilanċjat u sostenibbli tat-
territorju kollu kemm hu; iħeġġeġ f'dan ir-rigward sabiex iz-zoni urbani ma 
jadottawx pożizzjoni dominanti fuq iz-zoni rurali;

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 26
Paragrafu 7

7. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jikkunsidraw l-Aġenda Territorjali u l-Karta 
ta' Leipzig fir-reviżjoni tal-baġit ta' l-UE, u biex jagħmlu aġġustamenti ta' kwalità 
sabiex il-miri ta' koeżjoni territorjali jiġu inkorporati b'mod aktar effettiv fil-politiki ta' 
l-UE; jistenna li jittieħdu miżuri leġiżlattivi fis-snin li ġejjin sabiex jintlaħaq dan;

Or. pl

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 27
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jisħaq fuq l-interdipendenza bejn ir-reġjuni u l-ibliet, u fid-dawl ta' dan jilqa' bil-
qawwa l-proposti għal ftehimiet ta' sħubija urbani-rurali aktar koordinati;  jistieden 
liz-zoni urbani u rurali sabiex jidħlu fi ftehim ta' sħubija aktar mill-qrib u 
jidentifikaw il-kwalitajiet ta' valur komuni tagħhom u jfasslu strateġiji ta' żvilupp 
reġjonali u subreġjonali konġunti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 28
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni ta' malajr ħalli jintlaħqu l-għanijiet 
ta' l-Aġenda Territorjali u tiġi implimentata l-Karta ta' Leipzig;

Or. pl

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 29
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Ifakkar li politika ta' żvilupp effettiv għaz-zoni urbani u rurali hi prerekwiżit ewlieni 
għall-implimentazzjoni tal-Politika ta' Żvilupp Sostenibbli ta' l-UE, u għalhekk 
isejjaħ lill-partijiet interessati kollha pubbliċi u privati sabiex jikkoperaw flimkien 
ħalli tiġi realizzata din il-politika ewlenija ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 30
Paragrafu 8 b (ġdid)

8b. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti għall-ħolqien ta' clusters reġjonali innovattivi, 
partikolarment f'reġjuni li għadhom qed jitħabtu biex jilħqu l-potenzjal sħiħ 
tagħhom, bħaz-Zona tal-Baħar l-Iswed, u jistieden lil dawn il-clusters biex ikunu
possibbli kemm fil-fruntieri interni kif ukoll f'dawk esterni ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 31
Paragrafu 9

9. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, 
jinvolvu b'mod sħiħ il-livell lokali u reġjonali tal-gvern u, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' 
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sħubija, l-imsieħba ekonomiċi u soċjali u l-NGOs relevanti, fil-programm ta' azzjoni 
għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig, u jagħtu l-
appoġġ sħiħ tagħhom għal dawn l-isforzi; jenfasizza l-fatt li din il-ħtieġa li naħdmu 
flimkien ma għandhiex titqies bħala ostaklu, għaliex intwera li l-effettività titlob il-
koerenza, u li l-koerenza mhix possibbli mingħajr koperazzjoni;  

Or. fr

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 32
Paragrafu 9

9. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, 
jinvolvu l-livell lokali u reġjonali tal-gvern u, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' sħubija, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali u l-NGOs relevanti u l-partijiet interessati privati, fil-
programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' 
Leipzig, u jagħtu l-appoġġ sħiħ tagħhom għal dawn l-isforzi;

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 33
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Ifakkar fl-irwol ewlieni li l-aċċess għat-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni għandhom fil-possibilitajiet futuri ta' żvilupp tar-reġjuni, u 
għalhekk jirrakkomanda, kif imniżżel fl-Aġenda Territorjali, li tiġi kkumbinata l-
infrastruttura, bħalma huma l-broadband cables, fi programmi ġodda tat-trasport u 
tal-komunikazzjoni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 34
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jenfasizza li hu essenzjali, fil-kuntest ta' approċċ integrat lejn il-politika ta' 
koeżjoni, li jiġu meqjusa l-ħtiġijiet tal-partijiet interessati u l-kontribuzzjonijiet 
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magħmula minnhom waqt li qed jaħdmu f'dawn it-territorji jew għall-benefiċċju 
tagħhom; isejjaħ, għalhekk, lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-SMEs, u 
lill-imsieħba ekonomiċi u soċjali kollha, sabiex ikunu involuti sew fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni territorjali f'kull livell tat-teħid tad-
deċiżjonijiet;  isejjaħ partikolarment lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-grupp 
interdipendenti responsabbli għall-approċċ integrat jaħdem f'koperazzjoni mill-qrib 
ma' dawn l-organizzazzjonijiet;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 35
Paragrafu 10

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel analiżi sistematika tal-politiki ta' l-UE speċifiċi 
għas-setturi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impatt territorjali, kif ukoll evalwazzjoni ta' 
l-impatt tal-leġiżlazzjoni ġdida proposta; jinnota f'dan il-kuntest il-potenzjal tal-metodi 
ta' evalwazzjoni żviluppati minn ESPON; għal dan il-għan, jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni sabiex jikkonċentraw aktar fuq Azzjoni 2 (Action 2) ta' 
l-Aġenda Territorjali sabiex jinfluenzaw il-punti ewlenin tal-politika ta' l-UE, u 
sabiex iqisu l-impatt territorjali u urban tal-politiki Komunitarji speċifikati skond is-
settur;

Or. fr

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 36
Paragrafu 10

10. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel analiżi sistematika  ta' dossiers relevanti 
ewlenin, ta' politiki u ta' leġiżlazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impatt 
territorjali; jinnota f'dan il-kuntest il-potenzjal tal-metodi ta' evalwazzjoni żviluppati 
minn ESPON fl-iżvilupp ta' pjattaforma b'saħħitha ta' tagħrif dwar il-koeżjoni 
territorjali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 37
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jirrikonoxxi li edukazzjoni ta' kwalità għolja kemm qabel kif ukoll waqt żmien l-
iskola, it-tagħlim tul il-ħajja, l-universitajiet u istituti oħra ta' riċerka, huma 
fundamentali għall-iżvilupp futur ta' l-ibliet u tar-reġjuni;

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 38
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Ifakkar li Natura 2000 hi strument importanti għall-iżvilupp territorjali Ewropew; 
jinsisti li r-rekwiżiti ta' Natura 2000 jiġu implimentati b'mod sħiħ u li jinħolqu 
kurituri ta' art (landscape corridors) u netwerks ta' spazji miftuħa bejn zoni protetti 
sabiex jippermettu l-iskambji tal-popolazzjonijiet u b'hekk jippreservaw il-
bijodiversità;

Or. de

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 39
Paragrafu 11

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht

Emenda 40
Paragrafu 11

11. Jitlob li l-politika ta' kreattività tiġi inkorporata fl-iżvilupp territorjali u urban bil-għan 
li, permezz ta' l-użu ta' l-istrumenti disponibbli (politika ta' koeżjoni, ippjanar 
terrtorjali u urban) jinħoloq qafas għat-titjib ta' l-oppotunitajiet ta' azzjonijiet kreattivi 
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u innovattivi; jenfasizza li, bħala parti minn dan il-proċess, hu importanti wkoll li 
tiġi meqjusa l-kwalità tat-territorju;

Or. pl

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 41
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jenfasizza l-importanza ta' infrastruttura għat-trasport li tiffunzjona sew, u jsejjaħ 
għal strateġija ta' żvilupp għan-netwerks tat-trasport li tkun ikkoordinata aħjar, 
partikolarment f'reġjuni inqas żviluppati; 

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 42
Paragrafu 11 b (ġdid)

11b. Jinnota d-diffikultajiet li xi Stati Membri, partikolarment l-Istati Membri l-ġodda, 
għandhom biex jimplimentaw il-politiki ta' żvilupp urban u rurali, u għalhekk 
isejjaħ għal integrazzjoni aħjar u għal miżuri ta' appoġġ għal dawn il-membri 
sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' għajxien u kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-
ċittadini kollha ta' l-Unjoni; 

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 43
Paragrafu 12

12. Jenfasizza li t-tendenzi demografiċi u l-popolazzjoni li qed tixjiħ jistgħu ikunu 
opportunità għal impjiegi ġodda f'suq li qed jikber u li għandu prodotti u servizzi 
ġodda li jtejbu l-kwalità tal-ħajja għall-persuni anzjani, għat-tkabbir ekonomiku u 
biex tissaħħaħ il-kompetittività ta' l-Ewropa; jenfasizza li l-iżvilupp ta' l-hekk 
imsejjħa 'ekonomija tal-fidda' hi importanti fuq livell lokali u reġjonali;
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Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 44
Paragrafu 12

12. Iqis neċessarju, fid-dawl tat-tendenzi demografiċi, li titjieb l-adattabilità ta' l-ibliet u r-
reġjuni, fil-waqt li l-mira tkun is-suq tax-xogħol, l-aċċess għas-servizzi soċjali u tas-
saħħa, il-bini tad-djar u l-ippjanar b'mod ġenerali;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 45
Paragrafu 12

Din l-emenda hi korrezzjoni għall-verżjoni Ċeka ta' l-abbozz ta' rapport; ma tapplikax għall-
verżjoni Inġliża.

Or. cs

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 46
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jilqa' b'sodisfazzjoni l-enfasi mqiegħda fuq l-interkonnessjoni tal-modi tat-trasport 
mill-Karta ta' Leipzig, u f'dan ir-rigward jenfasizza l-irwol sinifikanti li għandha l-
infrastruttura għal min juża r-rota u għal min jimxi partikolarment għall-ibliet il-
kbar u l-metropoli, li kontinwament jitħabtu mal-ġestjoni effettiva tat-trasport u tat-
traffiku; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tesplora mekkaniżmi aktar effettivi ħalli 
tappoġġja l-awtoritajiet lokali, li waħedhom ħafna drabi ma jkunux jistgħu jerfgħu 
l-piż finanzjarju u amministrattiv ta' programmi bħal dawn;

Or. en
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Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 47
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jenfasizza s-serjetà tal-problema tat-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ħafna zoni ta' l-
Unjoni Ewropea, li jwassal għal popolazzjoni li qed tixjieħ, għat-telf tal-kapital 
uman, għall-ħarba ta' kapital, għal servizzi li jiswew aktar, eċċ.; 

Or. es

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 48
Paragrafu 13

13. Jitlob lill-Istati Membri biex jiggarantixxu bħala kwistjoni ta' prinċipju madwar it-
territorju tagħhom id-disponibilità, id-dritt ta' aċċess, u l-aċċessibilità ta' servizzi ta' 
interess ġenerali (per eżempju, is-saħħa, l-edukazzjoni il-komunikazzjoni diġitali u s-
servizzi postali), sabiex jiżguraw l-aċċessibilità (per eżempju, permezz tat-trasport 
pubbliku, l-infrastruttura tat-trasport u n-netwerks tat-telekomunikazzjoni) u sabiex 
iħarsu l-parteċipazzjoni ekonomika u l-ħiliet (per eżempju, permezz tat-tagħlim tul 
il-ħajja u ta' l-investiment f'teknoloġiji ġodda), sabiex persuni f'reġjuni differenti 
jkunu jistgħu jisfruttaw l-opportunitajiet u l-potenzjali speċifiċi tar-reġjun tagħhom;  
isejjaħ biex jiġu meqjusa b'mod partikolari l-bżonnijiet ta' gruppi żvantaġġati 
bħalma huma l-persuni b'diżabilità, in-nisa, l-immigranti, il-minoritajiet etniċi, 
persuni bla xogħol għal tul ta' żmien u persuni li għandhom ftit kwalifiki; jitlob lill-
Kummissjoni, fil-linji gwida tagħha għall-applikazzjoni tar-regolament ta' qafas dwar 
is-servizzi ta' interess ġenerali u l-għoti ta' kuntratti pubbliċi, biex tagħmilha possibbli 
lill-awtoritajiet lokali li jikkunsidraw aħjar il-kuntest tal-bżonnijiet u ta' atturi lokali 
u li tagħmilhom aktar flessibbli;

Or. es

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 49
Paragrafu 15

15. Jinnota li, wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona, il-koperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew għandhom 
jissaħħu fl-implimentazzjoni ta' l-ewwel programm ta' azzjoni ta' l-Aġenda 
Territorjali; dan jeħtieġ li jsir fil-kuntest ta' sistema ta' gestjoni fuq ħafna livelli li 
għandha tirrispetta d-diversità territorjali ta' l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, ir-
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reġjuni u l-muniċipalitajiet tagħha;

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 50
Paragrafu 16

16. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat ta’ Riforma jiddikjara l-koeżjoni territorjali 
bħala għan tat-trattat u jipprovdi għal kompetenza leġiżlattiva maqsuma għall-UE u l-
Istati Membri f’dan il-qasam; jirrimarka li t-Trattat ta' Liżbona jirrikonoxxi l-fatt li 
d-differenzi territorjali li jaffettwaw lill-gżejjer, lill-muntanji, liz-zoni periferali u lil 
zoni li huma mbiegħda u bi ftit popolazzjoni għandhom jiġu ttrattati, għaliex dawn 
għandhom impatt negattiv fuq il-kompetittività ġenerali ta' l-ekonomija Ewropea;
jitlob lill-Kummissjoni biex tikkompleta l-programm ta' azzjoni għall-
implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali permezz ta' proposti konkreti għal miżuri u 
inizjattivi Komunitarji;

Or. el

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 51
Paragrafu 16

16. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat ta’ Riforma jiddikjara l-koeżjoni territorjali, 
flimkien mal-koeżjoni ekonomika u soċjali, bħala għan tat-trattat u jipprovdi għal 
kompetenza leġiżlattiva maqsuma għall-UE u l-Istati Membri f’dan il-qasam; jitlob 
lill-Kummissjoni biex tikkompleta l-programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-
Aġenda Territorjali permezz ta' proposti konkreti għal miżuri u inizjattivi Komunitarji;

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 52
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jistenna mill-Kummissjoni, fil-Green Paper dwar il-koeżjoni territorjali, li tipprovdi 
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mhux biss definizzjoni ċara ta' żvilupp territorjali imma wkoll li tagħmel lista ta' l-
objettivi; jistenna li tingħata l-ogħla prijorità lill-objettiv li jiżgura li ċ-ċittadini 
kollha, jgħixu fejn jgħixu, jiġu offruti żvilupp u opportunitajiet ta' aċċess ugwali; 

Or. de

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez

Emenda 53
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tissottometti komunikazzjoni dwar il-possibilità li 
jinħoloq il-livell 4 tan-NUTS;

Or. es

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 54
Paragrafu 18

18. Iqis importanti li jsiru ta' l-inqas darbtejn fis-sena evalwazzjonijiet tal-progress fl-
implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lil 
dawk kollha interessati, biex jevalwaw mhux biss il-progress li sar fl-
implimentazzjoni ta' miżuri individwali tal-programm ta' azzjoni, iżda wkoll l-impatt 
ta' dawn il-miżuri u l-kontribuzzjoni tagħhom għall-iżvilupp territorjali sostenibbli fl-
Ewropa;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 55
Paragrafu 19

19. Jitlob lill-Kunsill biex jiftiehem kemm jista' jkun malajr fuq indikaturi sempliċi u 
kwantifikabbli għall-osservazzjoni ta' l-iżvilupp territorjali fl-EU; (tħassir)

Or. en
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Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 56
Paragrafu 20

20. Jinnota li dawn l-indikaturi jistgħu jintużaw bħala miri għall-gwida ta' l-żvilupp 
territorjali; jipproponi li l-Kunsill u l-Kummissjoni jużaw dawn l-indikaturi bħala 
benchmarking bejn l-Istati Membri, u sabiex jibnu bażi għal data li fiha jipproponu 
politiki ta' l-aħjar prattika;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 57
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jistieden lill-Presidenzi li jmiss sabiex jagħmlu laqgħat informali tal-ministri 
responsabbli għall-ippjanar territorjali u għall-iżvilupp urban, bil-għan li jaslu għal 
azzjoni koerenti proporzjonata ma' l-importanza tal-kunċett ġdid ta' koeżjoni 
territorjali, u b'hekk joħolqu rabta bejn id-dinja urbana u dik rurali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 58
Paragrafu 22

22. Jenfasizza l-importanza li titjieb il-koordinazzjoni bejn l-Aġenda Territorjali u l-
Karta ta' Leipzig; jiddispjaċih f'dan ir-rigward li l-Kunsill għadu m'adottax 
programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-miri tal-Karta ta' Leipzig, u jitlob lill-
presidenzi tal-ġejjieni biex jirrimedjaw dan in-nuqqas, u b'hekk jiżguraw segwitu 
sistematiku tal-Karta ta' Leipzig;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 59
Paragrafu 23 a (ġdid)

23a. Jirreferi għall-konklużjonijiet tar-Raba' Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni 
Ekonomika u Soċjali li fihom l-ibliet u z-zoni urbani qed jitqiesu bħala ċentri tal-
popolazzjoni, ta' kapaċità ekonomika u ta' innovazzjoni, fejn l-effett tal-'belt 
kapitali' hu rikonoxxut u li fihom qed jiġi rakkomandat enfasi fuq tkabbir urban 
sekondarju; jipproponi għalhekk li jiġu kollegati mill-qrib l-interventi strutturali 
ma' l-għanijiet tat-tkabbir u ta' l-impjieg; iqis ukoll li z-zoni urbani jistgħu ikunu 
'clusters ta' suċċess' u jipproponi li jiġu stabbiliti orjentazzjonijiet u tiġi inkoraġġta 
l-eċċellenza, per.eż. permezz tal-Programm Territorjali ta' Innovazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 60
Paragrafu 25

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 61
Paragrafu 25

ma taffetwax il-verżjoni MT

Or. fr

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Emenda 62
Paragrafu 26

26. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħtu prijorità lill-iżvilupp intern ta' l-iżvilupp urban 
fuq l-iżvilupp estern, jiġifieri li jagħtu prijorità, l-aktar permezz ta' mmaniġġjar 



AM\701875MT.doc 21/28 PE400.284v01-00

MT

sostenibbli ta' l-art, il-livell ta' użu ġdid, jew użu għal skopijiet oħra, ta' bini diġà 
eżistenti prinċipalment permezz ta' mmaniġġjar sostenibbli ta' l-art, qabel il-bini fuq 
art ġdida;

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 63
Paragrafu 26 a (ġdid)

26a. Iqis li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-bżonnijiet tal-mobilità ta' 
Ewropa poliċentrika, u li l-iżvilupp integrat u sostenibbli ta' sistemi ta' trasport 
multimodali hu essenzjali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 64
Paragrafu 26 b (ġdid)

26b. Iqis bħala essenzjali, bil-ħsieb li jintlaħqu standards għolja ta' kwalità ta' ħajja li 
għaliha jaspiraw ir-residenti, li jitjiebu għalhekk il-faċilitajiet, partikolarment il-
provvista ta' l-ilma, it-trattament tad-drenaġġ u servizzi simili; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 65
Paragrafu 27

27. Jinnota b'dispjaċir li t-tkabbir, il-ġid, l-impjiegi, il-kwalità tal-ħajja u differenzi fid-
dħul f'reġjuni metropolitani Ewropej, (tħassir) fl-ibliet u f'zoni rurali qed jikbru; u 
jitlob lill-Istati Membri jittrattaw din il-problema b'aktar Iqieneġija u biex 
jikkunsidrawha aktar meta jippjanaw il-programmi bil-ħsieb li jingħataw 
approprjazzjonijiet mill-fondi strutturali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Emenda 66
Paragrafu 27

27. Jinnota b'dispjaċir li differenzi soċjali u ekonomiċi fi ħdan ir-reġjuni metropolitani 
Ewropej u fl-ibliet qed jikbru; u jitlob lill-Istati Membri jittrattaw din il-problema 
b'aktar eneġija u biex jikkunsidrawha aktar meta jippjanaw il-programmi bil-ħsieb li 
jingħataw approprjazzjonijiet mill-fondi strutturali;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 67
Paragrafu 27

27. Jinnota b'dispjaċir li differenzi tal-GDP per capita f'reġjuni metropolitani Ewropej u 
fl-ibliet qed jikbru; u jitlob lill-Istati Membri jittrattaw din il-problema b'aktar eneġija 
u biex jikkunsidrawha aktar meta jippjanaw il-programmi bil-ħsieb li jingħataw 
approprjazzjonijiet mill-fondi strutturali;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 68
Paragrafu 28

28. Huwa tal-fehma li l-ibliet għandhom responsabilità partikolari biex jilħqu l-għanijiet 
Komunitarji tal-ħarsien tal-klima; (tħassir)

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Emenda 69
Paragrafu 28

28. Huwa tal-fehma li l-ibliet għandhom responsabilità partikolari biex jilħqu l-għanijiet 
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Komunitarji tal-ħarsien tal-klima għaliex qegħdin f'pożizzjoni unika li jagħtu 
soluzzjonijiet potenzjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jinkorporaw il-ħarsien 
tal-klima bħala għan orizzontali fl-iżvilupp urban;

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 70
Paragrafu 28

28. Huwa tal-fehma li l-ibliet għandhom responsabilità partikolari biex jilħqu l-għanijiet 
Komunitarji tal-ħarsien tal-klima u għandhom jikkontribwixxu sew sabiex jiżguraw li 
50% tat-tnaqqis globali tal-gassijiet b'effett serra jintlaħaq sa l-2050;  ifakkar lill-
Istati Membri li l-ħarsien tal-klima għandu jiġi inkorporat bħala għan orizzontali fl-
iżvilupp urban;

Or. de

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 71
Paragrafu 28

28. Huwa tal-fehma li l-ibliet għandhom responsabilità partikolari biex jilħqu l-għanijiet 
Komunitarji tal-ħarsien tal-klima; ifakkar lill-Istati Membri li l-ħarsien tal-klima 
għandu jiġi inkorporat bħala għan orizzontali fl-iżvilupp urban, u jenfasizza l-fatt li l-
investiment f'teknoloġiji favur l-ambjent, bħalma huma  l-miżuri ta' prevenzjoni 
innovattiva, ta' mitigazzjoni u ta' adattament, fl-aħħarnett joffri opportunitajiet 
sinifikanti ta' kummerċ; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 72
Paragrafu 28 a (ġdid)

28a. Jinnota li z-zoni urbani jħossu ferm aktar l-effetti tal-bidla fil-klima meta n-nuqqas 
ta' kurituri ta' arja friska jwasslu għal temperatura aktar sħuna u għal 
konċentrazzjonijiet ta' tniġġis ogħla;
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Or. de

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 73
Paragrafu 29

29. Jimpenja ruħu biex ikabbar l-isforzi sabiex jitjiebu l-integrazzjoni u l-koeżjoni soċjali 
u territorjali, b'mod partikolari billi jiġu superati d-difetti fl-ippjanar urban, u billi 
jittejbu l-kundizzjonijiet ambjentali waqt li tiġi segwita politika ta' żvilupp bilanċjat 
għaz-zoni urbani, jiġifieri billi jiġu stabilizzati z-zoni problematiċi u jinħolqu offerti 
attraenti ta' abitazzjoni, xogħol u ta' mistrieħ;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 74
Paragrafu 29

29. Jimpenja ruħu biex ikabbar l-isforzi sabiex jitjiebu l-integrazzjoni u l-koeżjoni soċjali, 
b'mod partikolari billi jiġu superati d-difetti fl-ippjanar urban billi jingħata aċċess lil 
kulħadd għal djar deċenti u bi prezzijiet mhux esaġerati, u billi jittejbu l-
kundizzjonijiet ambjentali, jiġu stabilizzati z-zoni problematiċi u jinħolqu offerti 
attraenti ta' abitazzjoni, xogħol u ta' mistrieħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 75
Paragrafu 29 a (ġdid)

29a. Jitlob biex ikun hemm integrazzjoni aħjar ta' viċinanzi żvantaġġjati, u għalhekk 
jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti għal politika ta' integrazzjoni soċjali li tnaqqas l-
inugwaljanzi u tevita l-esklużjoni soċjali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 76
Paragrafu 29 a (ġdid)

29a. Iqis bħala essenzjali, fl-interess ta' politika ta' żvilupp urban effettiva, li jiġi żgurat li 
miżuri li jidentifikaw is-sinjali ta' twissija ta' rigress f'zoni partikolari jkunu 
inkorporati fil-politiki ta' żvilupp sostenibbli malajr kemm jista' jkun;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 77
Paragrafu 29 a (ġdid)

29a. Jiddispjaċih, madankollu, li l-Karta ta' Leipzig, waqt li tindirizza l-kwistjoni ta' 
tisħiħ ta' l-ekonomija lokali, tillimita ruħha għal zoni urbani żvantaġġjati; 
jenfasizza  l-kontribuzzjoni magħmula mill-SMEs u partikolarment mill-impriżi 
żgħar tal-manifattura u tas-servizz lokali, lejn il-kwalità tal-ħajja fiz-zoni urbani 
kollha; jenfasizza li dawn in-negozji, bil-potenzjal tagħhom li jsaħħu l-kompetittività 
f'dawn iz-zoni, għandhom jiġu megħjuna sabiex isegwu u jiżviluppaw l-attivitajiet 
tagħhom, partikolament permezz ta' strumenti ta' ppjanar urban u billi l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi ta' dawn il-kumpaniji jiġu involuti u mogħtija 
appoġġ;;

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Pribetich

Emenda 78
Paragrafu 29 b (ġdid)

29b. Jinsisti, fid-dawl tad-differenzi inerenti ta' l-ibliet Ewropej u ta' l-inugwaljanzi 
soċjali li jwasslu għall-instabilità urbana, li jsiru sforzi sabiex tiġi stabbilita politika 
ta' integrazzjoni soċjali effettiva, li hi essenzjali sabiex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi 
u l-esklużjoni soċjali;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 79
Paragrafu 30

30. Jitlob lill-Kummissjoni, fil-kuntest tas-Seba' Programm ta' Qafas dwar ir-Riċerka, biex 
tkabbar l-isforz tagħha għall-proġetti li jippromwovu l-iżvilupp u l-iskambju ta' 
esperjenzi dwar l-immaniġġjar urban sostenibbi, il-promozzjoni ta' prattiki u ta' 
teknoloġiji li huma effiċjenti fir-rigward ta' l-enerġija, is-soluzzjoni ta' problemi 
urbani ambjentali kif ukoll il-kontribuzzjoni ta' l-ibliet biex jikkumbattu l-bidla fil-
klima;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Emenda 80
Paragrafu 30

30. Jitlob lill-Kummissjoni, fil-kuntest ta' programmi ta' finanzjament futuri inkluż is-
Seba' Programm ta' Qafas dwar ir-Riċerka, biex tkabbar l-isforz tagħha għall-proġetti 
li jippromwovu l-iżvilupp u l-iskambju ta' esperjenzi dwar l-immaniġġjar urban 
sostenibbi, is-soluzzjoni ta' problemi urbani ambjentali kif ukoll il-kontribuzzjoni ta' l-
ibliet biex jikkumbattu l-bidla fil-klima;

Or. en

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 81
Paragrafu 31

imħassar

Or. en
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Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 82
Paragrafu 31

31. Huwa tal-fehma li tisħiħ ta' l-identità urbana u l-impenn attiv taċ-ċittadini fl-ibliet 
jistgħu jikkontribwixxu sabiex l-implimentazzjoni tal-Karta ta' Leipzig tkun suċċess; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iħabbru t-tnedija ta' djalogu 
territorjali ħalli jsaħħu l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fl-ippjanar ta' l-għoti mill-
ġdid tal-ħajja u l-iżvilupp taz-zoni urbani;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 83
Paragrafu 32

32. Jitlob lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-ibliet  biex jagħtu aktar attenzjoni għall-
kultura ta' l-ambjent tal-bini bħala fattur kruċjali għall-kwalità tal-ħajja fl-ibliet fil-
kuntest ta' l-iżvilupp urban sostenibbli waqt li jagħtu attenzjoni partikolari lill-
kwalità ta' l-isfera ta' attivitajiet pubbliċi partikolarment f'termini ta' kwalità ta' 
disinn ta' l-arkitettura bħala mezz li jassigura benesseri aħjar liċ-ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 84
Paragrafu 32

32. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħtu aktar attenzjoni għall-kultura ta' l-ambjent tal-bini 
ta' kwalità kif ukoll lid-disponibilità ta' djar deċenti u bi prezzijiet mhux esaġerati 
bħala (tħassir) fatturi kruċjali għall-inklużjoni soċjali u għall-kwalità tal-ħajja fl-
ibliet fil-kuntest ta' l-iżvilupp urban sostenibbli;

Or. en
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 85
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jistieden lill-Kunsill, u partikolarment lill-Presidenzi tas-Slovenja u ta' Franza, 
sabiex jibnu fuq il-progress li sar taħt il-Presidenzi tal-Ġermanja u tal-Portugal fir-
rigward tal-koeżjoni territorjali u jkomplu jadottaw proposti f'dan ir-rigward; hu ta' 
l-opinjoni, minħabba li l-enfasi attwalment kienet fuq l-ibliet, ir-relazzjoni bejn il-
belt u l-pajjiż, u l-ippjanar ta' l-art, li l-inizjattivi tal-ġejjieni għandhom 
jikkunsidraw aktar il-bżonnijiet ta' reġjuni li għandhom żvantaġġi territorjali, 
bħalma huma l-gżejjer, il-muntanji, iz-zoni periferali u zoni li huma mbiegħda jew 
bi ftit popolazzjoni; 

Or. el
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