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Tarkistus 1
Maria Petre

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa alueiden merkitystä 
taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa 
kehityksessä ja näin ollen liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA)
merkitystä Länsi-Balkanin valtioiden 
demokratisoitumisessa ja talouden ja 
yhteiskunnan muutoksessa sekä näiden 
valtioiden lähentämisessä EU:n 
rakenteisiin;

1. korostaa alueiden merkitystä 
taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa 
kehityksessä ja näin ollen liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) 
merkitystä Länsi-Balkanin valtioiden 
demokratisoitumisessa, talouden ja 
yhteiskunnan muutoksessa ja 
mukautumisessa eurooppalaisiin 
standardeihin sekä näiden valtioiden 
lähentämisessä EU:n rakenteisiin;

Or. fr

Tarkistus 2
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että Euroopan unionin 
ja Länsi-Balkanin eri maiden välisissä 
kauppa- ja taloussuhteissa on 
huomattavia eroja; tästä syystä vaatii 
tekemään tarvittavat johtopäätökset 
tähänastisesta laajentumisprosessista 
saatujen kokemusten perusteella ja 
suuntaamaan IPA:n eri osat 
joustavammin, tarkoituksenmukaisemmin 
ja keskitetymmin alueiden kestävään 
kehitykseen;

Or. de
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Tarkistus 3
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii suosimaan sellaisten 
kansallisten kehityssuunnitelmien 
tukemista, joissa otetaan huomioon niin 
urbaanien keskusten kuin 
maaseutualueidenkin taloudellinen 
kehitys; korostaa tässä yhteydessä, että 
asiaan liittyvien koulutus- ja 
jatkokoulutusohjelmien tukeminen on 
erityisen tärkeää;

Or. de

Tarkistus 4
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että komissio ja jäsenvaltio 
myöntäisivät liittymistä valmistelevaan 
tukivälineeseen tarvittavat lisävarat 
kunnianhimoisempien projektien 
kehittämiseksi ja todellisen tuen 
antamiseksi paikallis- ja aluetasolle;

2. pyytää, että komissio ja jäsenvaltio 
myöntäisivät liittymistä valmistelevaan 
tukivälineeseen tarvittavat lisävarat 
tarkoituksenmukaisempien projektien 
kehittämiseksi ja tehokkaan ja keskitetyn
tuen antamiseksi paikallis- ja aluetasolle; 
korostaa sellaisten ihmisten välisten 
hankkeiden merkitystä, joiden 
tarkoituksena erityisesti on välittää 
ihmisille paikan päällä eurooppalaista 
lisäarvoa;

Or. de
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Tarkistus 5
Maria Petre

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että komissio ja jäsenvaltio 
myöntäisivät liittymistä valmistelevaan 
tukivälineeseen tarvittavat lisävarat 
kunnianhimoisempien projektien 
kehittämiseksi ja todellisen tuen 
antamiseksi paikallis- ja aluetasolle;

2. pyytää, että komissio ja jäsenvaltio 
käyttäisivät muiden ohjelmien 
mahdollisesti käytettävissä olevia varoja, 
jotta ne voisivat myöntää liittymistä 
valmistelevaan tukivälineeseen tarvittavat 
lisävarat kunnianhimoisempien projektien 
kehittämiseksi ja todellisen tuen 
antamiseksi paikallis- ja aluetasolle;

Or. fr

Tarkistus 6
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että yksi 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ensisijaisista tavoitteista on edesauttaa 
Länsi-Balkanin valtioiden 
institutionaalisen ja hallintokapasiteetin 
kehittämistä niin kansallisella kuin 
alueellisellakin tasolla, ja kannustaa 
komissiota vahvistamaan tätä 
toimintalinjaa hallinnon kehittämisen 
kannustamiseksi ja kyseisten valtioiden 
valmistamiseksi vastaanottamaan 
rakennerahastot tulevaisuudessa;

4. panee tyytyväisenä merkille, että yksi 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ensisijaisista tavoitteista on edesauttaa 
Länsi-Balkanin valtioiden 
institutionaalisen ja hallintokapasiteetin 
kehittämistä niin kansallisella kuin 
alueellisellakin tasolla; kannustaa 
komissiota vahvistamaan tätä 
toimintalinjaa hallinnon kehittämisen 
kannustamiseksi ja kyseisten valtioiden 
valmistamiseksi vastaanottamaan 
rakennerahastot tulevaisuudessa; vaatii 
komissiota varmistamaan täyden 
avoimuuden instituutioiden perustamisen 
yhteydessä ja ryhtymään 
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin 
korruption estämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 7
Maria Petre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että yksi 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ensisijaisista tavoitteista on edesauttaa 
Länsi-Balkanin valtioiden 
institutionaalisen ja hallintokapasiteetin 
kehittämistä niin kansallisella kuin 
alueellisellakin tasolla, ja kannustaa 
komissiota vahvistamaan tätä 
toimintalinjaa hallinnon kehittämisen 
kannustamiseksi ja kyseisten valtioiden 
valmistamiseksi vastaanottamaan 
rakennerahastot tulevaisuudessa;

4. panee tyytyväisenä merkille, että yksi 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ensisijaisista tavoitteista on edesauttaa 
Länsi-Balkanin valtioiden 
institutionaalisen ja hallintokapasiteetin 
kehittämistä niin kansallisella kuin 
alueellisellakin tasolla, ja kannustaa 
komissiota vahvistamaan tätä 
toimintalinjaa hallinnon kehittämisen 
kannustamiseksi ja kyseisten valtioiden 
valmistamiseksi vastaanottamaan 
rakennerahastot ja osallistumaan EU:n 
aluepolitiikkaan tulevaisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 8
Maria Petre

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa rajat ylittävän yhteistyön 
merkitystä yhteisten projektien 
kehittämiseksi ja kestävien suhteiden 
luomiseksi Länsi-Balkanin alueiden ja 
EU:n alueiden välille; korostaa myös, että 
tällaisessa yhteistyössä edut eivät ole 
ainoastaan taloudellisia, vaan niillä on 
myös poliittinen ja inhimillinen ulottuvuus, 
joka mahdollistaa kansojen ja hallitusten 
lähentymisen;

5. korostaa rajat ylittävän ja ylikansallisen 
yhteistyön merkitystä yhteisten projektien 
kehittämiseksi ja kestävien suhteiden 
luomiseksi sekä Länsi-Balkanin alueiden 
välille että Länsi-Balkanin alueiden ja 
EU:n alueiden välille; korostaa myös, että 
tällaisessa yhteistyössä edut eivät ole 
ainoastaan taloudellisia, vaan niillä on 
myös poliittinen ja inhimillinen ulottuvuus, 
joka mahdollistaa kansojen ja hallitusten 
lähentymisen ja joka varmistaa alueen 
vakauden ja vaurauden pitkällä 
aikavälillä;
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Tarkistus 9
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa EU:n alueita toimimaan 
aloitteentekijöinä rajat ylittävien projektien 
käynnistämiseksi Länsi-Balkanin alueiden 
kanssa tavoitteena aloittaa tiivis ja 
pitkäaikainen yhteistyö alueellisella tasolla 
sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtamiseksi alueellisen kehityksen 
eurooppalaisten verkkojen sisällä.

6. kannustaa EU:n alueita toimimaan 
aloitteentekijöinä rajat ylittävien projektien 
käynnistämiseksi Länsi-Balkanin alueiden 
kanssa tavoitteena aloittaa tiivis ja 
pitkäaikainen yhteistyö alueellisella tasolla 
sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtamiseksi alueellisen kehityksen 
eurooppalaisten verkkojen sisällä; katsoo, 
että alueen yhteistyötä voidaan tukea 
vahvistamalla alueellista 
yhteistyöneuvostoa;

Or. de

Tarkistus 10
Maria Petre

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on erityisen tärkeää 
ottaa huomioon taloudellisen ja 
kaupallisen yhteistyön kehittäminen 
Tonavan erityisalueella, jotta tuotaisiin 
esille tämän Euroopan unionin ja Länsi-
Balkanin yhdistävän alueen potentiaali.

Or. fr
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