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Amendement 1
Maria Petre

Ontwerpadvies
Streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

- benadrukt de rol van de regio’s in de 
economische en sociale ontwikkeling en 
dientengevolge het belang van het IPA-
instrument, om de landen van de westelijke 
Balkan te begeleiden in het proces van 
democratisering en van economische en 
sociale hervorming, en om hen dichter bij 
de structuren van de EU te brengen;

- benadrukt de rol van de regio’s in de 
economische en sociale ontwikkeling en 
dientengevolge het belang van het IPA-
instrument, om de landen van de westelijke 
Balkan te begeleiden in het proces van 
democratisering, van economische en 
sociale hervorming en van aanpassing aan 
de Europese normen, en om hen dichter 
bij de structuren van de EU te brengen;

Or. fr

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- wijst erop dat er belangrijke verschillen 
bestaan in de economische en 
handelsbetrekkingen met de afzonderlijke 
landen van de westelijke Balkan; verzoekt 
derhalve om op grond van de ervaringen 
die tot nu toe met het uitbreidingsproces 
zijn opgedaan, de nodige conclusies te 
trekken en de verschillende componenten 
van het IPA-instrument door een 
flexibelere toepassing en een betere 
afstemming op de behoefte meer te 
richten op de duurzame ontwikkeling van 
de regio’s;

Or. de
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Amendement 3
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Streepje 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- verzoekt om prioriteit te geven aan de 
ondersteuning van nationale 
ontwikkelingsplannen die rekening 
houden met de economische ontwikkeling 
van zowel stedelijke agglomeraties als 
plattelandsgebieden; onderstreept daarbij 
het bijzondere belang van steun aan 
onderwijs-, opleidings- en 
nascholingsprogramma’s op dit gebied;

Or. de

Amendement 4
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

- verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat het IPA-
instrument over voldoende extra financiële 
middelen beschikt om ambitieuzere
projecten te kunnen ontwikkelen en op 
lokaal en regionaal niveau wezenlijke
ondersteuning te kunnen verschaffen;

- verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat het IPA-
instrument over voldoende extra financiële 
middelen beschikt om op de behoefte 
afgestemde projecten te kunnen 
ontwikkelen en op lokaal en regionaal 
niveau efficiënte en gerichte
ondersteuning te kunnen verschaffen; 
benadrukt het belang van people-to-
people-projecten, die zich er in het 
bijzonder voor lenen om mensen op lokaal 
niveau te laten kennismaken met de 
Europese meerwaarde;

Or. de
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Amendement 5
Maria Petre

Ontwerpadvies
Streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

- verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat het IPA-
instrument over voldoende extra financiële 
middelen beschikt om ambitieuzere 
projecten te kunnen ontwikkelen en op 
lokaal en regionaal niveau wezenlijke 
ondersteuning te kunnen verschaffen;

- verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de middelen die eventueel beschikbaar 
zijn uit andere programma’s aan te 
wenden om ervoor te zorgen dat het IPA-
instrument over voldoende extra financiële 
middelen beschikt om ambitieuzere 
projecten te kunnen ontwikkelen en op 
lokaal en regionaal niveau wezenlijke 
ondersteuning te kunnen verschaffen;

Or. fr

Amendement 6
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

- is verheugd dat het een van de prioriteiten 
van het IPA is om, zowel op nationaal als 
op regionaal niveau, een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de institutionele en 
bestuurlijke capaciteit op de westelijke 
Balkan en moedigt de Commissie aan om 
de activiteiten op dit vlak te intensiveren, 
teneinde de ontwikkeling van het bestuur te 
bevorderen en deze landen en regio’s voor 
te bereiden op het voeren van goed beleid 
met de toekomstige middelen uit de 
structuurfondsen;

- is verheugd dat het een van de prioriteiten 
van het IPA is om, zowel op nationaal als 
op regionaal niveau, een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de institutionele en 
bestuurlijke capaciteit op de westelijke 
Balkan; moedigt de Commissie aan om de 
activiteiten op dit vlak te intensiveren, 
teneinde de ontwikkeling van het bestuur te 
bevorderen en deze landen en regio’s voor 
te bereiden op het voeren van goed beleid 
met de toekomstige middelen uit de 
structuurfondsen; verzoekt de Commissie 
om bij de institutionele opbouw een hoog 
transparantieniveau te garanderen en 
passende maatregelen te nemen om 
corruptie te voorkomen;

Or. de
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Amendement 7
Maria Petre

Ontwerpadvies
Streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

- is verheugd dat het een van de prioriteiten 
van het IPA is om, zowel op nationaal als 
op regionaal niveau, een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de institutionele en 
bestuurlijke capaciteit op de westelijke 
Balkan en moedigt de Commissie aan om 
de activiteiten op dit vlak te intensiveren, 
teneinde de ontwikkeling van het bestuur te 
bevorderen en deze landen en regio’s voor 
te bereiden op het voeren van goed beleid 
met de toekomstige middelen uit de 
structuurfondsen;

- is verheugd dat het een van de prioriteiten 
van het IPA is om, zowel op nationaal als 
op regionaal niveau, een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de institutionele en 
bestuurlijke capaciteit op de westelijke 
Balkan en moedigt de Commissie aan om 
de activiteiten op dit vlak te intensiveren, 
teneinde de ontwikkeling van het bestuur te 
bevorderen en deze landen en regio’s voor 
te bereiden op het voeren van goed beleid 
met de toekomstige middelen uit de 
structuurfondsen en de toekomstige 
deelname aan het regionale beleid van de 
EU;

Or. fr

Amendement 8
Maria Petre

Ontwerpadvies
Streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

- benadrukt het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking om 
gezamenlijke projecten te ontwikkelen en 
duurzame banden tussen regio’s op de 
westelijke Balkan en in de EU tot stand te 
brengen; benadrukt eveneens dat deze 
samenwerking niet alleen economische 
voordelen oplevert, maar ook politieke en 
intermenselijke, omdat ze toenadering 
tussen volken en regeringen mogelijk 
maakt;

- benadrukt het belang van 
grensoverschrijdende en transnationale
samenwerking om gezamenlijke projecten 
te ontwikkelen en duurzame banden tussen 
enerzijds regio’s op de westelijke Balkan 
en anderzijds tussen deze regio’s en de 
lidstaten van de EU tot stand te brengen; 
benadrukt eveneens dat deze 
samenwerking niet alleen economische 
voordelen oplevert, maar ook politieke en 
intermenselijke, omdat ze toenadering 
tussen volken en regeringen mogelijk 
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maakt en, op de lange termijn, zorgt voor 
stabiliteit en welvaart in deze regio;

Or. fr

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

- moedigt de regio’s van de Europese Unie 
aan om het initiatief te nemen bij het in 
gang zetten van grensoverschrijdende 
projecten met regio’s op de westelijke 
Balkan, teneinde een langdurige nauwe 
samenwerking tot stand te brengen op 
regionaal niveau, evenals op het gebied van 
het uitwisselen van ervaringen en goede 
praktijken binnen de Europese netwerken 
van regionale samenwerking;

- moedigt de regio’s van de Europese Unie 
aan om het initiatief te nemen bij het in 
gang zetten van grensoverschrijdende 
projecten met regio’s op de westelijke 
Balkan, teneinde een langdurige nauwe 
samenwerking tot stand te brengen op 
regionaal niveau, evenals op het gebied van 
het uitwisselen van ervaringen en goede 
praktijken binnen de Europese netwerken 
van regionale samenwerking; is van 
mening dat de samenwerking in de regio 
kan worden bevorderd door de Raad voor 
regionale samenwerking (RCC) te 
versterken;

Or. de

Amendement 10
Maria Petre

Ontwerpadvies
Streepje 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- benadrukt de noodzaak rekening te 
houden met de ontwikkeling van de 
samenwerking op economisch en 
handelsgebied in met name het Donau-
gebied, teneinde bij te dragen aan het 
benutten van het potentieel van dit gebied 
en de Europese Unie en de regio’s op de 
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westelijke Balkan te verenigen.

Or. fr


