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Emenda 1
Maria Petre

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- Jenfasizza l-irwol tar-reġjuni fl-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali u konsegwentement l-
importanza tal-istrument IPA (Att għall-
Promozzjoni tal-Investiment) biex 
jakkumpanja lill-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent fil-proċess tad-demokratizzazzjoni 
u tat-trasformazzjoni ekonomika u soċjali, 
kif ukoll biex iqarreb lil dawn il-pajjiżi lejn 
l-istrutturi tal-UE

- Jenfasizza l-irwol tar-reġjuni fl-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali u konsegwentement l-
importanza tal-istrument IPA (Att għall-
Promozzjoni tal-Investiment) biex 
jakkumpanja lill-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent fil-proċess tad-demokratizzazzjoni 
u tal-konformità dwar l-istandards 
Ewropej, tat-trasformazzjoni ekonomika u 
soċjali, kif ukoll biex iqarreb lil dawn il-
pajjiżi lejn l-istrutturi tal-UE

Or. fr

Emenda 2
Gisela Kallenbach

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– Jenfasizza li hemm differenzi sinifikanti 
fir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali 
tal-UE mal-pajjiżi individwali tal-Balkani 
tal-Punent; għalhekk, fid-dawl tal-
esperjenza li nkisbet s'issa bil-proċess tat-
tkabbir, jitlob li jsiru l-konklużjonijiet 
neċessarji u biex il-komponenti varji tal-
istrument tal-IPA isiru aktar flessibbli, li 
jkunu mfassla skont il-ħtiġijiet attwali u li 
jiffokaw b'mod aktar speċifiku fuq l-
iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni 
konċernati; 

Or. de
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Emenda 3
Gisela Kallenbach

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 1 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– Jitlob li, bħala prijorità, jingħata 
appoġġ għall-pjanijiet ta' żvilupp 
nazzjonali li jqisu l-iżvilupp ekonomiku 
kemm taċ-ċentri urbani kif ukoll taz-zoni 
rural; b'hekk jenfasizza l-importanza 
partikolari li jingħata appoġġ għal 
programmi ta' taħriġ bażiku, ta' taħriġ 
ulterjuri u taħriġ intern; 

Or. de

Emenda 4
Gisela Kallenbach

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jallokaw għall-IPA l-mezzi 
finanzjarji addizzjonali meħtieġa għall-
iżvilupp ta' proġetti iktar ambizzjużi u 
jipprovdu għajnuna reali fil-livelli lokali u 
reġjonali;

– Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jallokaw għall-IPA l-mezzi 
finanzjarji addizzjonali meħtieġa għall-
iżvilupp ta' proġetti mfassla skont il-bżonn
u jipprovdu għajnuna effikaċi u ffukata fil-
livelli lokali u reġjonali; jenfasizza l-
importanza tal-proġetti people-to-people li 
jistgħu jkunu effikaċi, b'mod partikolari, 
sabiex in-nies tal-lokal jagħrfu aħjar il-
valur miżjud Ewropew;

Or. de
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Emenda 5
Maria Petre

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jallokaw għall-IPA l-mezzi 
finanzjarji addizzjonali meħtieġa għall-
iżvilupp ta' proġetti iktar ambizzjużi u 
jipprovdu għajnuna reali fil-livelli lokali u 
reġjonali;

- Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jużaw il-fondi li jkunu 
eventwalment disponibbli minn 
programmi oħra sabiex jallokaw lill-IPA 
l-mezzi finanzjarji addizzjonali meħtieġa 
għall-iżvilupp ta' proġetti iktar ambizzjużi 
u jipprovdu għajnuna reali fil-livelli lokali 
u reġjonali;

Or. fr

Emenda 6
Gisela Kallenbach

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li waħda mill-
prijoritajiet tal-IPA hija l-kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet istituzzjonali u 
amministrattivi fil-Balkani tal-Punent, 
kemm fil-livell nazzjonali kemm f'dak 
reġjonali, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
biex issaħħaħ dan il-qasam t'attività sabiex 
tagħti stimolu għall-iżvilupp tal-
governanza u biex tipprepara lil dawn il-
pajjiżi u r-reġjuni biex jassorbu l-fondi 
strutturali fil-futur;

– Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li waħda mill-
prijoritajiet tal-IPA hija l-kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet istituzzjonali u 
amministrattivi fil-Balkani tal-Punent, 
kemm fil-livell nazzjonali kemm f'dak 
reġjonali; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
biex issaħħaħ dan il-qasam t'attività sabiex 
tagħti stimolu għall-iżvilupp tal-
governanza u biex tipprepara lil dawn il-
pajjiżi u r-reġjuni biex jassorbu l-fondi 
strutturali fil-futur; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiggarantixxi livell 
għoli ta' trasparenza rigward l-iżvilupp 
tal-istituzzjonijiet u biex tieħu l-miżuri 
xierqa ħalli tevita l-korruzzjoni;

Or. de
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Emenda 7
Maria Petre

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li waħda mill-
prijoritajiet tal-IPA hija l-kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet istituzzjonali u 
amministrattivi fil-Balkani tal-Punent, 
kemm fil-livell nazzjonali kemm f'dak 
reġjonali, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
biex issaħħaħ dan il-qasam t'attività sabiex 
tagħti stimolu għall-iżvilupp tal-
governanza u biex tipprepara lil dawn il-
pajjiżi u r-reġjuni biex jassorbu l-fondi 
strutturali fil-futur;

- Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li waħda mill-
prijoritajiet tal-IPA hija l-kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet istituzzjonali u 
amministrattivi fil-Balkani tal-Punent, 
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak 
reġjonali, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
biex issaħħaħ dan il-qasam t'attività sabiex 
tagħti stimolu għall-iżvilupp tal-
governanza u biex tipprepara lil dawn il-
pajjiżi u r-reġjuni biex jassorbu l-fondi 
strutturali u biex jipparteċipaw fil-politika 
reġjonali tal-UE fil-futur;

Or. fr

Emenda 8
Maria Petre

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- Jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni 
transkonfinali għall-iżvilupp ta' dawn il-
proġetti komuni u biex ikunu stabbiliti 
rabtiet dewwiema bejn ir-reġjuni tal-
Balkani u dawk tal-UE; jenfasizza wkoll li 
l-benefiċċji ta' koperazzjoni bħal din 
mhumiex biss ekonomiċi, iżda għandhom 
ukoll dimensjoni politika u umana, li 
tippermetti li l-popli u l-gvernijiet jersqu 
qrib xulxin;

- Jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni 
transkonfinali u transnazzjonali għall-
iżvilupp ta' dawn il-proġetti komuni u biex 
ikunu stabbiliti rabtiet dewwiema kemm 
bejn ir-reġjuni tal-Balkani tal-Punent kif 
ukoll bejn dawn tal-aħħar u r-reġjuni tal-
Istati Membri tal-UE; jenfasizza wkoll li l-
benefiċċji ta' koperazzjoni bħal din 
mhumiex biss ekonomiċi, iżda għandhom 
ukoll dimensjoni politika u umana, li 
tippermetti li l-popli u l-gvernijiet jersqu 
qrib xulxin u li, fuq medda twila ta' żmien, 
tiżgura stabilità u prosperità f'dan ir-
reġjun ;
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Emenda 9
Gisela Kallenbach

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– Jinkoraġġixxi lir-reġjuni tal-UE biex 
jieħdu l-inizjattiva li jimplimentaw proġetti 
transkonfinali mar-reġjuni tal-Balkani tal-
Punent bl-għan li jistabbilixxu 
koperazzjoni stretta u għal perjodu ta' 
żmien twil fil-livell reġjonali, kif ukoll fl-
ambitu tal-iskambju ta' esperjenzi u tal-
aħjar prattiki fil-qafas tan-netwerks 
Ewropej ta' koperazzjoni reġjonali.

– Jinkoraġġixxi lir-reġjuni tal-UE biex 
jieħdu l-inizjattiva li jimplimentaw proġetti 
transkonfinali mar-reġjuni tal-Balkani tal-
Punent bl-għan li jistabbilixxu 
koperazzjoni stretta u għal perjodu ta' 
żmien twil fil-livell reġjonali, kif ukoll fl-
ambitu tal-iskambju ta' esperjenzi u tal-
aħjar prattiki fil-qafas tan-netwerks 
Ewropej ta' koperazzjoni reġjonali. huwa 
tal-fehma li l-koperazzjoni fir-reġjun tista' 
titkattar billi jissaħħaħ il-Kunsill 
Reġjonali ta' Koperazzjoni (RCC), ;

Or. de

Emenda 10
Maria Petre

Abbozz ta’ opinjoni
Inċiż 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- Jenfasizza l-bżonn li jiġi kkunsidrat l-
iżvilupp tal-koperazzjoni ekonomika u 
kummerċjali fiz-zona speċifika tad-
Danubju, sabiex dan jikkontribwixxi 
għat-titjib tal-potenzjal ta' din iz-zona, 
billi jgħaqqad lill-Unjoni Ewropea mar-
reġjun tal-Balkani tal-Punent.

Or. fr
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