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Emenda 1
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

-1. Billi l-politika ta’ koeżjoni tal-UE 
tibqa’ pilastru fundamentali fil-proċess 
ta’ integrazzjoni Ewropea, u għandha
rwol attiv fit-tnaqqis tal-inugwaljanzi u 
fid-defiċits tal-iżvilupp;

Or. es

Emenda 2
Bart Staes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull 
tentattiv sabiex din il-politika Komunitarja 
tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-
pożizzjoni tiegħu, li ddefenda għal żmien 
twil, li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tapplika għat-territorju kollu tal-UE u li l-
biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni anqas żviluppati;

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull 
tentattiv sabiex din il-politika Komunitarja 
tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-
pożizzjoni tiegħu, li ddefenda għal żmien 
twil, li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tapplika għat-territorju kollu tal-UE u li l-
biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni anqas żviluppati; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa 
safejn il-programmi tal-Fondi Strutturali 
jistgħu jgħinu fil-kisba tal-objettivi 
speċifiċi tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità,
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bħal dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni dwar 
il-bidla fil-klima u l-enerġija tal-
Komunità u fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
Biodiversità;

Or. en

Emenda 3
Jean Marie Beaupuy

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull 
tentattiv sabiex din il-politika Komunitarja 
tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-
pożizzjoni tiegħu, li ddefenda għal żmien 
twil, li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tapplika għat-territorju kollu tal-UE u li l-
biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni anqas żviluppati;

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi u l-objettivi ta’ Gothenburg 
għall-iżvilupp sostenibbli; jopponi, 
għaldaqstant, kull tentattiv sabiex din il-
politika Komunitarja tiġi nnazzjonalizzata 
mill-ġdid; itenni l-pożizzjoni tiegħu, li 
ddefenda għal żmien twil, li l-politika ta’
koeżjoni għandha tapplika għat-territorju 
kollu tal-UE u li l-biċċa l-kbira tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli għandhom ikunu 
kkonċentrati fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni 
anqas żviluppati;

Or. fr

Emenda 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull 
tentattiv sabiex din il-politika Komunitarja 
tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-
pożizzjoni tiegħu, li ddefenda għal żmien 
twil, li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tapplika għat-territorju kollu tal-UE u li l-
biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni anqas żviluppati;

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika 
reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku 
Ewropew il-valur miżjud uniku Ewropew 
billi ppromwoviet b'mod effettiv il-
koeżjoni ekonomika u soċjali madwar l-
UE, filwaqt li fl-istess waqt 
ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull 
tentattiv sabiex din il-politika Komunitarja 
tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-
pożizzjoni tiegħu, li ddefenda għal żmien 
twil, li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tapplika għat-territorju kollu tal-UE u li l-
biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni l-iktar foqra;

Or. pl

Emenda 5
Jean Marie Beaupuy

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. iqis li l-politika ta’ koeżjoni trid tkun 
rinfurzata u li l-valur miżjud tagħha jrid 
ikun enfasizzat; għaldaqstant jitlob li 
jingħataw biżżejjed riżorsi finanzjarji lill-
politika ta’ koeżjoni f’livell tal-Komunità;

Or. fr

Emenda 6
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)



PE416.641v01-00 6/27 AM\758300MT.doc

MT

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li, minkejja l-progress 
miksub f’konverġenza mal-UE, l-
inugwaljanzi assoluti jibqgħu għoljin, u 
għad hemm differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri f’termini ta’ livelli ta’ prosperità, 
inklużi każijiet ta’ diverġenza kostanti issa 
fuq medda ta’ bosta snin;

Or. pt

Emenda 7
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li l-politika strutturali 
għandu jkollha bħala objettivi ewlenin 
tagħha t-tnaqqis tal-inugwaljanzi f’livell 
tal-iżvilupp bejn ir-reġjuni, il-promozzjoni 
tal-konverġenza reali, u l-istimulazzjoni
għat-tkabbir u għall-impjieg, u li jrid ikun 
strument ta’ ridistribuzzjoni u kumpens 
għall-prezzijiet miżjuda li tfaċċaw mis-suq 
uniku, mill-unjoni ekonomika u 
monetarja, u mil-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ internazzjonali għall-Istati 
Membri u r-reġjuni żvantaġġati;

Or. pt

Emenda 8
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1c. Juri t-tħassib tiegħu għall-fatt li f’xi 
reġjuni l-fondi tal-Komunità ma kenux 
biżżejjed biex ipattu għall-effetti negattivi 
tas-suq uniku, tal-unjoni ekonomika u 
monetarja u tal-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ internazzjonali; jistieden lill-
Kummissjoni, għaldaqstant, biex tagħmel 
analiżi qawwija tal-effetti tal-Patt ta’ 
Stabiltà u Tkabbir, tad-dħul tal-Ewro u 
tal-liberalizzazzjoni tas-swieq interni u 
internazzjonali tal-politika ta’ koeżjoni u 
l-konverġenza fl-UE;

Or. pt

Emenda 9
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-
perjodu ta’ wara l-2013, sabiex il-politika 
soċjali mhux biss tkompli twettaq 
b’suċċess il-ħidma tradizzjonali tagħha, 
iżda wkoll sabiex tindirizza sfidi globali 
ġodda b’impatt territorjali sinifikanti, 
bħall-bidla fil-klima u l-bidla demografika, 
l-effiċjenza enerġetika u l-konċentrazzjoni 
urbana, kif imsemmi fir-Raba’ Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Koeżjoni Ekonomika 
u Soċjali (COM(2007)0273); għaldaqstant 
huwa tal-fehma li l-allokazzjoni ta’ 0.35% 
tal-PGD tal-UE ma tkunx biżżejjed biex 
tiffinanzja din il-politika;

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-
perjodu ta’ wara l-2013, sabiex il-politika 
soċjali mhux biss tkompli twettaq 
b’suċċess il-ħidma tradizzjonali tagħha, 
iżda wkoll sabiex tindirizza sfidi globali 
ġodda b’impatt territorjali sinifikanti, 
bħall-bidla fil-klima u l-bidla demografika, 
it-tnaqqis fil-popolazzjoni, l-adattament 
għall-globalizzazzjoni, l-irkupru taz-zoni 
rurali, l-effiċjenza enerġetika u l-
konċentrazzjoni urbana, kif imsemmi fir-
Raba’ Rapport tal-Kummissjoni dwar il-
Koeżjoni Ekonomika u Soċjali 
(COM(2007)0273); għaldaqstant huwa tal-
fehma li l-allokazzjoni ta’ 0.35% tal-PGD 
tal-UE ma tkunx biżżejjed biex tiffinanzja 
din il-politika;

Or. es
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Emenda 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-
perjodu ta’ wara l-2013, sabiex il-politika 
soċjali mhux biss tkompli twettaq 
b’suċċess il-ħidma tradizzjonali tagħha, 
iżda wkoll sabiex tindirizza sfidi globali 
ġodda b’impatt territorjali sinifikanti, 
bħall-bidla fil-klima u l-bidla demografika, 
l-effiċjenza enerġetika u l-konċentrazzjoni 
urbana, kif imsemmi fir-Raba’ Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Koeżjoni Ekonomika 
u Soċjali (COM(2007)0273); għaldaqstant 
huwa tal-fehma li l-allokazzjoni ta’ 0.35% 
tal-PGD tal-UE ma tkunx biżżejjed biex 
tiffinanzja din il-politika;

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi skont il-
qafas finanzjarju multiannwali l-ġdid
wara l-2013, sabiex il-politika soċjali mhux 
biss tkompli twettaq b’suċċess il-ħidma 
tradizzjonali tagħha, iżda wkoll sabiex 
tindirizza sfidi globali ġodda b’impatt 
territorjali sinifikanti, bħall-bidla fil-klima 
u l-bidla demografika, l-effiċjenza 
enerġetika u l-konċentrazzjoni urbana, kif 
imsemmi fir-Raba’ Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Koeżjoni Ekonomika 
u Soċjali (COM(2007)0273); għaldaqstant 
huwa tal-fehma li l-allokazzjoni ta’ mhux 
iktar minn 0.35% tal-PGD tal-UE se tkun 
’il bogħod milli biżżejjed biex tiffinanzja 
din il-politika;

Or. pl

Emenda 11
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-
perjodu ta’ wara l-2013, sabiex il-politika 
soċjali mhux biss tkompli twettaq b'suċċess 
il-ħidma tradizzjonali tagħha, iżda wkoll 
sabiex tindirizza sfidi globali ġodda 
b'impatt territorjali sinifikanti, bħall-bidla 
fil-klima u l-bidla demografika, l-effiċjenza 

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom 
jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-
perjodu ta’ wara l-2013, sabiex il-politika 
soċjali mhux biss tkompli twettaq b'suċċess 
il-ħidma tradizzjonali tagħha, iżda wkoll 
sabiex tindirizza sfidi globali ġodda 
b'impatt territorjali sinifikanti, bħall-bidla 
fil-klima u l-bidla demografika, l-effiċjenza 
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enerġetika u l-konċentrazzjoni urbana, kif 
imsemmi fir-Raba’ Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Koeżjoni Ekonomika 
u Soċjali (COM(2007)0273); għaldaqstant 
huwa tal-fehma li l-allokazzjoni ta’ 0.35% 
tal-PGD tal-UE ma tkunx biżżejjed biex 
tiffinanzja din il-politika;

enerġetika u l-konċentrazzjoni urbana, kif 
imsemmi fir-Raba’ Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Koeżjoni Ekonomika 
u Soċjali (COM(2007)0273);

Or. cs

Emenda 12
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2 a. Jenfasizza l-importanza taż-żamma
tal-mekkaniżmi tranżitorji għall-
iffinanzjar għar-reġjuni ta’“dħul 
gradwali” u “ħruġ gradwali” u għall-
Istati li jħallu l-Fond ta’ Koeżjoni biex 
isaħħu l-livelli ta’ konverġenza li ntlaħqu;

Or. es

Emenda 13
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Iqis li r-riżorsi finanzjarji tal-
Komunità li jeżistu mhumiex biżżejjed 
biex jilħqu l-ħtiġijiet tal-konverġenza 
reali, tal-inugwaljanzi reġjonali, il-livelli 
għolja ta’ qgħad, l-inugwaljanzi fil-paga 
u l-faqar fl-UE; jerġa’ jtenni, 
għaldaqstant, il-ħtieġa għal żieda fil-baġit 
tal-Komunità bl-għan ċentrali u ewlieni 
tal-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika u 
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soċjali tal-Unjoni;

Or. pt

Emenda 14
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza ħafna fuq il-ħtieġa li 
jserrħu fuq pakkett ta’ għajnuna biżżejjed 
għall-politika ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali li tagħmel possibbli t-
tnaqqis tal-inugwaljanzi reġjonali li 
jibqgħu fl-aċċessibbiltà u l-
komunikazzjoni bejn iċ-ċentru u l-
periferija, li huma r-riżultat ta’ żvantaġġi 
ġeografiċi u strutturali, tal-investiment 
mhux biżżejjed fl-infrastruttura tat-
trasport, in-nuqqas tad-diversifikazzjoni 
fil-konnessjonijiet possibbli tat-trasport, 
il-fatt li m’hemmx servizzi pubbliċi 
biżżejjed bħall-edukazzjoni u s-saħħa, 
eċċ.; b’mod partikolari, juri l-ostakli 
fundamentali fl-aċċessibiltà tar-reġjuni 
tal-muntanji u tal-gżejjer, ir-reġjuni 
periferiċi, ultra-periferiċi u l-ibliet li 
jinsabu mal-fruntieri ’l bogħod, ir-reġjuni 
li għandhom popolazzjoni skarsa u dawk 
li qegħdin jesperjenzaw proċessi tat-
tnaqqis fil-popolazzjoni; 

Or. es

Emenda 15
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Iqis li politika reġjonali Ewropea 
iffinanzjata b’mod ferm u adegwat hija 
kundizzjoni essenzjali biex tassimila t-
tkabbir sussegwenti u tikseb koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali f’Unjoni 
mkabbra;

Or. pt

Emenda 16
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2 c. Joħroġ il-ħtieġa li jserrħu fuq riżorsi 
biżżejjed biex titnaqqas il-firda
teknoloġika kbira li teżisti bejn ir-reġjuni 
iktar żviluppati u dawk iktar lura; 

Or. es

Emenda 17
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2c. Iqis li l-fondi attwali tal-Komunità 
għall-politika ta’ koeżjoni mhumiex 
biżżejjed biex jitrattaw mal-ħtiġijiet tal-
konverġenza reali jew biex jittrattaw l-
inugwaljanzi reġjonali, il-qgħad għoli, l-
inugwaljanzi fil-pagi u l-faqar fl-UE; iqis 
essenzjali, għaldaqstant, li jżid in-nefqa 
tal-Komunità b’minn tal-inqas 1,24% tad-
DGN tal-UE, filwaqt li jara l-possibiltajiet 
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kollha li jeżistu skont il-Ftehima Inter-
istituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja 
fis-sod1 u jiżgura l-implimentazzjoni sħiħa 
tagħha, l-objettiv dominanti jkun il-
promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika u 
soċjali;

Or. pt

Emenda 18
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2 d. Jerġa’ jtenni l-ħtieġa taż-żamma tal-
politika Ewropea ta’ koeżjoni appoġġata 
minn pakkett baġitarju adegwat, li 
jsaħħaħ il-progressi miksuba fil-materja 
ta’ konverġenza fit-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea, peress li qiegħed jagħti 
l-każ li l-konverġenza bejn il-pajjiżi fil-
verità taħbi ż-żieda fl-inugwaljanzi bejn 
ir-reġjuni u fihom stess; barra minn hekk 
jgħid li l-imsemmija inugwaljanzi 
reġjonali u infra-reġjonali jistgħu 
jinstabu f’bosta oqsma, bħax-xogħol, il-
produttività, id-dħul tal-flus, il-livelli tal-
edukazzjoni, il-ħila tal-innovazzjoni, eċċ.; 
jenfasizza r-rwol tal-koperazzjoni 
territorjali biex tikkontribwixxi sabiex 
jingħelbu dawn il-problemi u jitlob, 
għaldaqstant, allokazzjoni baġitarja 
biżżejjed għal dan l-objettiv;

Or. es

                                               
1 ĠU C 331 tas-7.12.1993, p. 1.
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Emenda 19
Jean Marie Beaupuy

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

3. Jenfasizza l-ħtieġa, filwaqt li jiġġieldu 
kontra l-frodi u l-irregolaritajiet, li jkunu 
simplifikati l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment is-sistemi ta’ mmaniġġjar u ta’ 
kontroll; jinnota li l-kumplessità tas-
sistema hija xi ftit jew wisq responsabbli 
għall-assorbiment dgħajef tar-riżorsi 
disponibbli mill-Istati Membri; jilqa’
b’sodisfazzjon il-proposti riċenti tal-
Kummissjoni Ewropea għal reviżjoni 
antiċipata tal-politika ta’ koeżjoni tal-
Unjoni Ewropea li għandha proposti 
konkreti biex tissimplifika l-proċeduri 
rilevanti li għandhom ikunu implimentati 
minnufih;

Or. fr

Emenda 20
Bart Staes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll, filwaqt li fl-
istess ħin jiżgura l-adegwatezza tal-
mekkaniżmi ta’ kontroll finanzjarju u l-
implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni 
sabiex jissaħħaħ il-kontroll taħt 
amministrazzjoni maqsuma għall-
azzjonijiet strutturali; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
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implimentati minnufih; wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

Or. en

Emenda 21
Iratxe García Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih, u wkoll dwar 
tqassim ċar tar-responsabiltajiet u tal-
kompetenzi bejn l-UE, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali;

Or. es

Emenda 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll, anki f’livell
nazzjonali u reġjonali; jinnota li l-
kumplessità tas-sistema hija xi ftit jew 
wisq responsabbli għall-assorbiment 
dgħajef tar-riżorsi disponibbli mill-Istati 
Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
mingħajr aktar dewmien tippreżenta 
proposti konkreti biex tissimplifika l-
proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

Or. pl

Emenda 23
Bart Staes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinnota li għall-ewwel darba l-
Kummissjoni wettqet evalwazzjoni 
sistematika tal-effettività tal-programmi 
operazzjonali 2000-2006; jistenna 
b'interess kbir ir-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni, li hija tentattiv serju biex 
titkejjel l-effettività tal-azzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni; jinnota, madankollu, 
li huwa ferm diffiċli li wieħed japprezza l-
effetti pożittivi li l-politika ta’ koeżjoni 
kellha fir-realtà, minħabba li dawn ma 
jistgħux jitkejlu f’termini purament 
ekonomiċi;

4. Jinnota li għall-ewwel darba l-
Kummissjoni wettqet evalwazzjoni 
sistematika tal-effettività tal-programmi 
operazzjonali 2000-2006; jistenna 
b'interess kbir ir-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni, li hija tentattiv serju biex 
titkejjel l-effettività tal-azzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tagħmel il-fondi tal-UE 
mill-Qafas Finanzjarju 2007-2013 bil-
kundizzjoni li jinkisbu l-objettivi speċifiċi 
tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità bħal dawk 
stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità 
dwar il-bidla fil-klima u l-enerġija u fil-
Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Biodiverstà  u li 
jiżgura l-waqfien tal-għotja tal-fondi f’każ 
ta’ nuqqas ta’ konformità mal-Liġi 
Ambjentali tal-Komunità;
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Or. en

Emenda 24
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinnota li għall-ewwel darba l-
Kummissjoni wettqet evalwazzjoni 
sistematika tal-effettività tal-programmi 
operazzjonali 2000-2006; jistenna 
b'interess kbir ir-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni, li hija tentattiv serju biex 
titkejjel l-effettività tal-azzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni; jinnota, madankollu, 
li huwa ferm diffiċli li wieħed japprezza l-
effetti pożittivi li l-politika ta’ koeżjoni 
kellha fir-realtà, minħabba li dawn ma 
jistgħux jitkejlu f'termini purament 
ekonomiċi;

4. Jinnota li għall-ewwel darba l-
Kummissjoni wettqet evalwazzjoni 
sistematika tal-effettività tal-programmi 
operazzjonali 2000-2006; jistenna 
b'interess kbir ir-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni, li hija tentattiv serju biex 
titkejjel l-effettività tal-azzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni; jinnota, madankollu, 
li huwa ferm diffiċli f’dan l-istadju li 
wieħed japprezza l-effetti pożittivi li l-
politika ta’ koeżjoni kellha fir-realtà, 
minħabba li l-impatt sħiħ tal-miżuri 
meħuda mhuwiex se jinħass ħlief wara u
dawn ma jistgħux jitkejlu f'termini 
purament ekonomiċi;

Or. pl

Emenda 25
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jemmen li l-politika ta’ koeżjoni u r-
riżorsi finanzjarji marbuta magħha jridu 
jkunu mmirati għall-promozzjoni  tal-
iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali, 
u għaldaqstant ma jridx ikun jiddependi
mill-kompetizzjoni u mill-kriterji tad-
deregolamentazzjoni tal-Istrateġija ta’ 
Liżbona; iqis li l-kompetittività 
m’għandhiex titħalla tieħu post il-
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konverġenza bħala għan f’dawk l-Istati 
Membri u r-reġjuni fejn l-iżvilupp soċjali 
u ekonomiku għadu lura;

Or. pt

Emenda 26
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni 
m’għandhiex titqies biss bħala strument 
biex jinkisbu l-objettivi ta’ politiki ta’ 
setturi oħra, peress li hija politika tal-
Komunità fiha nnifisha li toffri valur 
miżjud sostanzjali;

Or. pt

Emenda 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment 
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 
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programmi strutturali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
sabiex, jekk ikun il-każ, tipproponi bidliet 
għall-qafas leġiżlattiv attwali għall-Fondi 
Strutturali 2007-2013;

programmi strutturali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; jilqa’ wkoll l-proposti tal-
Kummissjoni biex temenda il-qafas 
leġiżlattiv attwali għall-Fondi Strutturali 
2007-2013 bl-għan li jissimplifika s-
sistema, kif ukoll jgħaġġel u jiffaċilita l-
ħlas lill-Istati Membri; iqis l-proposti 
bħala l-ewwel pass importanti lejn 
għajnuna lill-Istati Membri fl-isforzi 
tagħhom biex jiġġieldu l-effetti negattivi 
tal-kriżi ekonomika attwali;

Or. en

Emenda 28
Bart Staes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment 
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 
programmi strutturali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
sabiex, jekk ikun il-każ, tipproponi bidliet 
għall-qafas leġiżlattiv attwali għall-Fondi 
Strutturali 2007-2013;

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment 
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jirrakkomanda li dawn l-adattazzjonijiet 
jiffukaw fuq l-isfidi l-ġodda tal-bidla tal-
klima u demografika, l-effiċjenza tal-
enerġija u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
u l-ibliet sostenibbli u inklussivi;
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 
programmi strutturali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
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jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
sabiex, jekk ikun il-każ, tipproponi bidliet 
għall-qafas leġiżlattiv attwali għall-Fondi 
Strutturali 2007-2013;

Or. en

Emenda 29
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment 
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 
programmi strutturali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
sabiex, jekk ikun il-każ, tipproponi bidliet 
għall-qafas leġiżlattiv attwali għall-Fondi 
Strutturali 2007-2013;

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa 
biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda 
ekonomika u finanzjarja f'ħafna Stati 
Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, 
il-prijoritajiet nazzjonali ta’ investiment 
jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd 
ta’ programmi operazzjonali jista’ jagħti l-
każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; 
jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta’ likwidità li 
ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta’ 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u 
programmi strutturali; jilqa’, f’dan is-sens, 
il-bidliet proposti mill-Kummissjoni għall-
qafas leġiżlattiv attwali għall-Fondi 
Strutturali 2007-2913 u l-ħeġġa tagħha 
biex testendi l-iskadenza tal-ħlas tal-
kontijiet għall-programmi ffinanzjati 
skont il-Fondi Strutturali fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2000-2006; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-
Istati Membri fi sforz konġunt sabiex 
jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea; 

Or. pl
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Emenda 30
Rumiana Jeleva

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Jenfasizza l-fatt li l-għan ewlieni tal-
fondi tal-UE huwa li jtejjeb il-kwalità tal-
ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni u 
għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri 
biex jiżguraw l-aħjar immaniġġar tal-
fondi tal-UE; b’dan f’moħħu, ifakkar il-
ħtieġa għall-gvernanza tajba u l-
importanza tal-ġlieda kontra l-frodi, il-
korruzzjoni, u l-kriminalità organizzata, li 
jiksru direttament l-prinċipji li jsostnu l-
baġit tal-UE; għaldaqstant jilqa’ 
b’sodisfazzjon l-isforzi tal-OLAF f’dan ir-
rigward;

Or. en

Emenda 31
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali, 
jirrakkomanda li jkun hemm tisħiħ 
sinifikanti tal-Objettiv tal-Koperazzjoni 
Territorjali Ewropea f'termini kemm ta’ 
politika kif ukoll finanzjarji, u 
jissuġġerixxi li jingħataw aktar fondi għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jilqa’ 
l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni sabiex 
issaħħaħ il-koperazzjoni territorjali billi 
toħloq strutturi ta’ koperazzjoni 
transnazzjonali għall-pajjiżi li jiffaċċjaw 
problemi simili; josserva b'interess kbir l-
istrateġija tal-Baħar Baltiku, li turi li, fil-
ġejjieni, strateġiji simili jistgħu jitqiesu 

6. Fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali, 
jirrakkomanda li jkun hemm tisħiħ
sinifikanti tal-Objettiv tal-Koperazzjoni 
Territorjali Ewropea f'termini kemm ta’ 
politika kif ukoll finanzjarji, u 
jissuġġerixxi li jingħataw aktar fondi għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jilqa’ 
l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni sabiex 
issaħħaħ il-koperazzjoni territorjali billi 
toħloq strutturi ta’ koperazzjoni 
transnazzjonali għall-pajjiżi li jiffaċċjaw 
problemi simili; josserva b'interess kbir l-
istrateġija tal-Baħar Baltiku, li turi li, fil-
ġejjieni, strateġiji simili jistgħu jitqiesu 
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wkoll għal reġjuni oħra; wkoll għal tipi ta’ unità territorjali oħra;

Or. pl

Emenda 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tipproponi sistema komprensiva għall-
assistenza tranżizzjonali għall-perjodu 
wara l-2013 għar-reġjuni li se jaqbżu l-
75% tal-PGD; iqisu tal-ikbar importanza 
biex jittratta separatament ma’ dawn ir-
“reġjuni ta’ tranżizzjoni” peress li se 
jkunu għadhom f’fażi ta’ tranżizzjoni tal-
iżvilupp tagħhom u għandhom, 
għaldaqstant, ikollhom il-benefiċċju ta’ 
stat iktar definit, regoli trasparenti u 
ċertezza iktar fir-rigward meta jingħataw
sostenn tranżizzjonali mill-Fondi 
Strutturali matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss;

Or. en

Emenda 33
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza li d-dimensjoni territorjali 
m’għandhiex ittaffi jew titħalla tisfuma l-
objettiv ewlieni tal-politika reġjonali, li 
huwa l-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali , jiġifieri t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi tal-iżvilupp bejn ir-
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reġjuni u n-nuqqas ta’ progress tar-
reġjuni l-iktar żvantaġġati;

Or. pt

Emenda 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 b. Jinnota b’interess id-dibattitu dwar l-
ippjanar tal-Qafas Finanzjarju li jmiss 
fuq medda ta’ perjodu ta’ ħames snin 
minflok il-perjodu attwali ta’ seba’ snin, 
sabiex jaħbat mal-mandati tal-
Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament 
Ewropew; huwa madanakollu konxju tad-
diffikultajiet kbar tal-implimentazzjoni 
tal-programmi multi-annwali tal-Fondi 
Strutturali fuq perjodu ta’ 
programmazzjoni tant qasir; jipproponi li 
l-politika ta’ koeżjoni għandha tkun 
ippjanata fuq perjodu ta’ għaxar snin,
b’reviżjoni sinifikanti tal-istrutturi
leġiżlattivi u operattivi wara l-ewwel 
ħames snin;

Or. en

Emenda 35
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 c. Jenfasizza l-effetti pożittivi tal-
inizjattivi l-ġodda Jessica, Jaspers u
Jeremie li huma ffinanzjati mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment u istituzzjonijiet 
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oħra u jitlob għall-estensjoni ta’ dawn l-
inizjattivi fil-qafas finanzjarju li jmiss;

Or. en

Emenda 36
Rumiana Jeleva

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali, 
jirrakkomanda li jkun hemm tisħiħ 
sinifikanti tal-Objettiv tal-Koperazzjoni 
Territorjali Ewropea f'termini kemm ta’ 
politika kif ukoll finanzjarji, u 
jissuġġerixxi li jingħataw aktar fondi għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jilqa' 
l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni sabiex 
issaħħaħ il-koperazzjoni territorjali billi 
toħloq strutturi ta’ koperazzjoni 
transnazzjonali għall-pajjiżi li jiffaċċjaw 
problemi simili; josserva b'interess kbir l-
istrateġija tal-Baħar Baltiku, li turi li, fil-
ġejjieni, strateġiji simili jistgħu jitqiesu 
wkoll għal reġjuni oħra;

7. Fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali, 
jirrakkomanda li jkun hemm tisħiħ 
sinifikanti tal-Objettiv tal-Koperazzjoni 
Territorjali Ewropea f'termini kemm ta’ 
politika kif ukoll finanzjarji, u 
jissuġġerixxi li jingħataw aktar fondi għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jilqa' 
l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni sabiex 
issaħħaħ il-koperazzjoni territorjali billi 
toħloq strutturi ta’ koperazzjoni 
transnazzjonali għall-pajjiżi li jiffaċċjaw 
problemi simili; josserva b'interess kbir l-
istrateġija tal-Baħar Baltiku, li turi li, fil-
ġejjieni, strateġiji simili jistgħu jitqiesu 
wkoll għal reġjuni oħra, bħar-reġjun tal-
Baħar l-Iswed;

Or. en

Emenda 37
Jean Marie Beaupuy

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li, waqt in-negozjati dwar ir-
Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali 
2007-2013, u fil-kuntest ta’ trialogu 
informali, il-Parlament ressaq proposta 

7. Ifakkar li, waqt in-negozjati dwar ir-
Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali 
2007-2013, u fil-kuntest ta’ trialogu 
informali, il-Parlament ressaq proposta 
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sabiex ir-riżorsi mhux minfuqa li jintilfu 
minħabba r-regola tal-N+2 / N+3, jiġu 
allokati mill-ġdid fil-baġit tal-koeżjoni tal-
Komunità (Intestatura 1b) u f'programmi 
operazzjonali oħra li għandhom rekord 
aħjar ta’ assorbiment; jiddispjaċih ħafna li 
dak iż-żmien din il-proposta ma ġietx 
meqjusa mill-Kunsill; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex, fir-reviżjoni li ġejja 
ta’ nofs iż-żmien, twieġeb għall-proposta 
tal-Parlament u sabiex tressaq proposti 
speċifiċi għall-allokazzjoni mill-ġdid ta’ 
dawn ir-riżorsi.

sabiex ir-riżorsi mhux minfuqa li jintilfu 
minħabba r-regola tal-N+2 / N+3, jiġu 
allokati mill-ġdid fil-baġit tal-koeżjoni tal-
Komunità (Intestatura 1b) u f'programmi 
operazzjonali oħra li għandhom rekord 
aħjar ta’ assorbiment u li jipprevedi riserva 
tal-Komunità ta’ kwalità u li tagħti 
riżultati, mekkaniżmu li jagħti kumpens
lill-progress; jiddispjaċih ħafna li dak iż-
żmien dawn il-proposti ma ġietx meqjusa
mill-Kunsill; jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex, fir-reviżjoni li ġejja ta’ nofs iż-
żmien, twieġeb għall-proposta tal-
Parlament u sabiex tressaq proposti 
speċifiċi għall-allokazzjoni mill-ġdid ta’ 
dawn ir-riżorsi.

Or. fr

Emenda 38
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li, waqt in-negozjati dwar ir-
Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali 
2007-2013, u fil-kuntest ta’ trialogu 
informali, il-Parlament ressaq proposta 
sabiex ir-riżorsi mhux minfuqa li jintilfu 
minħabba r-regola tal-N+2 / N+3, jiġu 
allokati mill-ġdid fil-baġit tal-koeżjoni tal-
Komunità (Intestatura 1b) u f'programmi 
operazzjonali oħra li għandhom rekord 
aħjar ta’ assorbiment; jiddispjaċih ħafna li 
dak iż-żmien din il-proposta ma ġietx 
meqjusa mill-Kunsill; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex, fir-reviżjoni li ġejja 
ta’ nofs iż-żmien, twieġeb għall-proposta 
tal-Parlament u sabiex tressaq proposti 
speċifiċi għall-allokazzjoni mill-ġdid ta’ 
dawn ir-riżorsi.

7. Ifakkar li, waqt in-negozjati dwar ir-
Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali 
2007-2013, u fil-kuntest ta’ trialogu 
informali, il-Parlament ressaq proposta 
sabiex ir-riżorsi mhux minfuqa li jintilfu 
minħabba r-regola tal-N+2 / N+3, jiġu 
allokati mill-ġdid fil-baġit tal-koeżjoni tal-
Komunità (Intestatura 1b) u f'programmi 
operazzjonali oħra li għandhom rekord 
aħjar ta’ assorbiment; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tagħmel analiżi tal-
impatt tal-applikazzjoni ta’ dan l-
istrument fil-prattika.

Or. cs



AM\758300MT.doc 25/27 PE416.641v01-00

MT

Emenda 39
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Jirrakkomanda li l-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni, fil-bosta aspetti 
tagħha, tiġi adottata permezz ta’ miżuri 
speċifiċi għar-reġjuni l-iktar ’il bogħod 
skont l-Artikolu 299(2) tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi 
politiki u miżuri, ta’ natura permanenti u 
flessibbli u b’fondi xierqa, li jistgħu jkunu 
rranġati għall-ħtiġijiet ta’ kull reġjun ’l 
bogħod u tgħinhom jitrattaw mar-
restrizzjonijiet inerenti dwar l-iżvilupp li 
jiffaċċjaw;

Or. pt

Emenda 40
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7b. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni 
ta’ dawk ir-reġjuni li, minkejja huma fost 
l-iktar żvantaġġati fl-UE ta’ 15, issa huma 
esklużi mill-grupp l-iktar żvantaġġati tal-
UE ta’ 27 purament għal raġunijiet 
statistiċi; jirrakkomanda li tingħata 
attenzjoni lis-sitwazzjonijiet diffiċli ta’ 
dawn ir-reġjuni, billi jfakkar li huma 
ffaċċjaw tnaqqis tal-baġit skont il-qafas 
finanzjarju attwali; jemmen li dan il-qafas 
għandu jkun rivedut sabiex jitranġaw ir-
reġjuni milquta mill-“effett tal-istatistika” 
l-istess livelli ta’ sostenn bħalma kien 
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ikollhom taħt il-kriterju ta’ eleġibiltà tal-
UE ta’15;

Or. pt

Emenda 41
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7c. Jenfasizza li l-għajnuna pubblika 
mogħtija skont il-Fondi Strutturali 
għandha tkun bil-kundizzjoni tal-
eżistenza ta’ kuntratti għall-perjodu twil 
ma’ intrapriżi b’dispożizzjonijiet dwar id-
dewmien u l-impjieg sabiex jiżguraw li r-
rilokazzjoni ma tkunx imħeġġa;

Or. pt

Emenda 42
Pedro Guerreiro

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7d. Iqis fundamentali ż-żieda tar-rati tal-
iffinanzjar tal-Komunità għar-reġjuni ta’ 
“konverġenza”, u b’mod partikolari għar-
reġjuni l-iktar żvantaġġati tal-Istati 
Membri tal-Fond ta’ Koeżjoni u għar-
reġjuni kkaratterizzati minn żvantaġġi 
ġeografiċi u naturali permanenti, bħar-
reġjuni l-iktar ’il bogħod;

Or. pt
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