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Amendamentul 1
Maria Petre

Proiect de aviz
Liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază rolul pe care îl joacă regiunile 
în dezvoltarea economică și socială și, în 
acest sens, importanța instrumentului IAP 
în sprijinirea țărilor din Balcanii 
occidentali în procesul de democratizare și
de transformare economică și socială, 
precum și în apropierea acestor țări de 
structurile UE;

- subliniază rolul pe care îl joacă regiunile 
în dezvoltarea economică și socială și, în 
acest sens, importanța instrumentului IAP 
în sprijinirea țărilor din Balcanii 
occidentali în procesul de democratizare,
de transformare economică și socială și de 
aliniere la standardele europene, precum 
și în apropierea acestor țări de structurile 
UE;

Or. fr

Amendamentul 2
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Liniuța 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază că există diferențe 
semnificative în cadrul raporturilor 
economice și comerciale cu statele din 
Balcanii occidentali; solicită, de aceea, 
ca, pe baza experiențelor legate de 
procesul de extindere de până în prezent, 
să se tragă concluziile necesare, iar 
diferitele componentele ale IAP să devină 
mai flexibile, să răspundă unor necesități 
precise și să se concentreze pe dezvoltarea 
durabilă a regiunilor; 

Or. de
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Amendamentul 3
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Liniuța 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- solicită sprijinirea cu prioritate a 
planurilor naționale de dezvoltare, care 
țin seama atât de dezvoltarea economică a 
centrelor urbane, cât și de dezvoltarea 
economică a zonelor rurale; subliniază, în 
acest context, importanța deosebită a 
promovării unor programe adecvate în 
materie de formare, formare continuă și 
perfecționare profesională; 

Or. de

Amendamentul 4
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- solicită Comisiei și statelor membre să 
înzestreze instrumentul IAP cu mijloace 
financiare suplimentare, necesare 
dezvoltării unor proiecte mai ambițioase și 
acordării unei asistențe efective la nivel 
local și regional;

- solicită Comisiei și statelor membre să 
înzestreze instrumentul IAP cu mijloace 
financiare suplimentare, necesare 
dezvoltării unor proiecte axate pe 
necesități și acordării unei asistențe 
eficiente și concentrate la nivel local și 
regional; subliniază importanța 
proiectelor „people-to-people”, foarte 
potrivite pentru a sensibiliza populația 
locală cu privire la valoarea adăugată 
europeană;

Or. de
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Amendamentul 5
Maria Petre

Proiect de aviz
Liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- solicită Comisiei și statelor membre să 
înzestreze instrumentul IAP cu mijloace 
financiare suplimentare, necesare 
dezvoltării unor proiecte mai ambițioase și 
acordării unei asistențe efective la nivel 
local și regional;

solicită Comisiei și statelor membre să 
utilizeze eventualele fonduri disponibile 
de la alte programe pentru a înzestra
instrumentul IAP cu mijloace financiare 
suplimentare, necesare dezvoltării unor 
proiecte mai ambițioase și acordării unei 
asistențe efective la nivel local și regional;

Or. fr

Amendamentul 6
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

- salută faptul că una din prioritățile IAP 
este de a contribui la dezvoltarea 
capacităților instituționale și administrative 
în țările din Balcanii occidentali, precum și 
la nivel național și regional și îndeamnă 
Comisia să consolideze acest sector de 
activitate pentru a stimula îmbunătățirea 
administrației și a pregăti aceste țări și 
regiuni pentru a putea, în viitor, absorbi 
fondurile structurale;

- salută faptul că una din prioritățile IAP 
este de a contribui la dezvoltarea 
capacităților instituționale și administrative 
în țările din Balcanii occidentali, precum și 
la nivel național și regional; îndeamnă 
Comisia să consolideze acest sector de 
activitate pentru a stimula îmbunătățirea 
administrației și a pregăti aceste țări și 
regiuni pentru a putea, în viitor, absorbi 
fondurile structurale; invită Comisia să 
garanteze un grad ridicat de transparență 
în cadrul dezvoltării instituțiilor și să ia 
măsurile potrivite în vederea evitării 
corupției;

Or. de
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Amendamentul 7
Maria Petre

Proiect de aviz
Liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

- salută faptul că una din prioritățile IAP 
este de a contribui la dezvoltarea 
capacităților instituționale și administrative 
în țările din Balcanii occidentali, precum și 
la nivel național și regional și îndeamnă 
Comisia să consolideze acest sector de 
activitate pentru a stimula îmbunătățirea 
administrației și a pregăti aceste țări și 
regiuni pentru a putea, în viitor, absorbi 
fondurile structurale;

- salută faptul că una din prioritățile IAP 
este de a contribui la dezvoltarea 
capacităților instituționale și administrative 
în țările din Balcanii occidentali, precum și 
la nivel național și regional și îndeamnă 
Comisia să consolideze acest sector de 
activitate pentru a stimula îmbunătățirea 
administrației și a pregăti aceste țări și 
regiuni pentru a putea, în viitor, absorbi 
fondurile structurale, precum și pentru a 
lua parte la politica regională a UE;

Or. fr

Amendamentul 8
Maria Petre

Proiect de aviz
Liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază importanța cooperării 
transfrontaliere pentru dezvoltarea de 
proiecte comune și stabilirea de legături 
durabile între regiunile Balcanilor 
occidentali și cele ale UE; subliniază, de 
asemenea, faptul că avantajele unei astfel 
de cooperări nu sunt doar de ordin 
economic, ci au și o dimensiune politică și 
umană, permițând astfel o apropiere între 
popoare și guverne;

- subliniază importanța cooperării 
transfrontaliere și transnaționale pentru 
dezvoltarea de proiecte comune și 
stabilirea de legături durabile atât între 
regiunile Balcanilor occidentali, cât și între 
acestea și regiunile din statele membre 
UE; subliniază, de asemenea, faptul că 
avantajele unei astfel de cooperări nu sunt 
doar de ordin economic, ci au și o 
dimensiune politică și umană, permițând 
astfel o apropiere între popoare și guverne 
și garantând, pe termen lung, stabilitatea 
și prosperitatea în această regiune;

Or. fr
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Amendamentul 9
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

- îndeamnă regiunile UE să ia inițiativa de 
a pune în practică proiecte transfrontaliere 
cu regiunile Balcanilor occidentali în 
vederea stabilirii unei cooperări strânse și 
pe termen lung la nivel regional, precum și 
în materie de schimburi de experiență și de 
bune practici în cadrul rețelelor europene 
de cooperare regională.

- îndeamnă regiunile UE să ia inițiativa de 
a pune în practică proiecte transfrontaliere 
cu regiunile Balcanilor occidentali în 
vederea stabilirii unei cooperări strânse și 
pe termen lung la nivel regional, precum și 
în materie de schimburi de experiență și de 
bune practici în cadrul rețelelor europene 
de cooperare regională; consideră că prin 
consolidarea Consiliului de Cooperare 
Regională (RCC) se poate promova 
cooperarea în regiune;

Or. de

Amendamentul 10
Maria Petre

Proiect de aviz
Liniuța 6a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază necesitatea de a lua în 
considerare dezvoltarea cooperării 
economice și comerciale în zona specifică 
a Dunării pentru a contribui la punerea 
în valoare a potențialului acestei zone 
care face legătura între Uniunea 
Europeană și regiunea Balcanilor 
occidentali;

Or. fr


