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Изменение 1
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява загриженост относно 
ниската степен на усвояване на 
структурните фондове и призовава 
Комисията да установи причините за 
това; счита, че постигането на 
оптимално усвояване на фондовете 
следва да бъде политически 
приоритет, особено при 
подготовката на следващия период на 
бюджетно планиране;

Or. fr

Изменение 2
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава за по-нататъшно 
опростяване и изясняване на 
практиките и административното 
управление на регионалните 
политики, така че бюджетните 
кредити, заделени за регионално 
развитие, да могат да бъдат 
използвани по-ефективно и по начин, 
повече ориентиран към резултатите, 
за да се постигнат целите на ЕС 
2020;

Or. en
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Изменение 3
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да осъществи 
пилотен проект за насърчаване на 
общата регионална идентичност и 
помирение между нациите, напр. в 
Дунавския макрорегион; счита, че тези 
пилотни проекти следва да включват 
програми за обучение и младежки 
семинари, които да поощряват 
възможностите за културен обмен и да 
допринасят за едно прогресивно, 
устойчиво, европейско и ориентирано 
към бъдещето съвместно съществуване; 
счита, че това ще допринесе за 
социалната и икономическата 
стабилност на въпросните региони.

5. призовава Комисията да осъществи 
пилотен проект за насърчаване на 
общата регионална идентичност и 
помирение между нациите, напр. в 
регионите, през които по-рано 
преминаваше Желязната завеса, и в 
Дунавския макрорегион, където 
„белезите на историята” от 
половинвековното разделение на 
Европа все още са видими; счита, че 
тези пилотни проекти следва да 
включват подкрепа за общи 
трансгранични стратегически 
планове за развитие, сближаване и 
координиране на обществените услуги 
и за програми за обучение и младежки 
семинари, които да поощряват 
възможностите за културен обмен и да 
допринасят за едно прогресивно, 
устойчиво, европейско и ориентирано 
към бъдещето съвместно съществуване; 
счита, че това ще допринесе за 
социалната и икономическата 
стабилност и за териториалното 
сближаване на въпросните региони.

Or. cs

Изменение 4
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да осъществи 
пилотен проект за насърчаване на 

5. призовава Комисията да осъществи 
пилотен проект за насърчаване на 
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общата регионална идентичност и 
помирение между нациите, напр. в 
Дунавския макрорегион; счита, че тези 
пилотни проекти следва да включват 
програми за обучение и младежки 
семинари, които да поощряват 
възможностите за културен обмен и да 
допринасят за едно прогресивно, 
устойчиво, европейско и ориентирано 
към бъдещето съвместно съществуване; 
счита, че това ще допринесе за 
социалната и икономическата 
стабилност на въпросните региони.

общата регионална идентичност и 
помирение между нациите, напр. в 
Дунавския макрорегион, като се 
извлекат поуки от този опит, които 
могат да бъдат взети предвид в други 
потенциални макрорегиони; счита, че 
тези пилотни проекти следва да 
включват програми за обучение и 
младежки семинари, които да 
поощряват възможностите за културен 
обмен и да допринасят за едно 
прогресивно, устойчиво, европейско и 
ориентирано към бъдещето съвместно 
съществуване; счита, че това ще 
допринесе за социалната и 
икономическата стабилност на 
въпросните региони.

Or. en


