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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

 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; 

 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;

 Iqis li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol determinanti fl-iżvilupp ekonomiku 
sostenibbli u fit-tisħiħ tas-soċjetà ċivili billi jikkonkretizzaw il-prijoritajiet nazzjonali u 
Komunitarji permezz ta' proġetti li jistabbilixxu sħubiji mal-atturi prinċipali fil-qasam 
pubbliku u f'dak privat;

 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; 

 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;

 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.
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