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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje obavy nad nízkou mírou 
využívání strukturálních fondů a vyzývá 
Komisi, aby zjistila příčiny této 
skutečnosti; domnívá se, že dosažení 
optimální míry využívání fondů by mělo 
být politickou prioritou, zejména před 
příštím obdobím plánování rozpočtu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k dalšímu zjednodušení a 
vyjasnění postupů a správy v oblasti 
regionální politiky, tak aby mohly být 
všechny částky vyhrazené na regionální 
rozvoj využívány efektivněji a způsobem, 
který bude více zaměřen na výsledky, 
v zájmu dosažení cílů strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekt zaměřený na podporu regionální 
identity a usmíření národů, např. v makro-
regionu Podunají; domnívá se, že takové 
pilotní projekty by měly spočívat ve 
školících programech a seminářích pro 
mladé lidi zaměřených na podporu 
příležitostí pro kulturní výměny a měly by 
přispívat k tomu, aby se dále rozvíjelo 
soužití, které je udržitelné, má evropskou 
dimenzi a orientuje se na budoucnost; 
domnívá se, že by se touto cestou 
podpořila sociální a hospodářská stabilita v 
dotčených regionech;

5. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekt zaměřený na podporu regionální 
identity a usmíření národů, např.
v regionech, kterými v minulosti vedla 
železná opona, a v makro-regionu 
Podunají, kde jsou dodnes patrné „jizvy 
dějin“ z půlstoletí rozdělené Evropy; 
domnívá se, že takové pilotní projekty by 
měly spočívat v podpoře společných 
přeshraničních strategických plánů 
rozvoje, propojení a koordinaci veřejných 
služeb a ve školících programech a 
seminářích pro mladé lidi zaměřených na 
podporu příležitostí pro kulturní výměny 
a měly by přispívat k tomu, aby se dále 
rozvíjelo soužití, které je udržitelné, má 
evropskou dimenzi a orientuje se na 
budoucnost; domnívá se, že by se touto 
cestou podpořila sociální a hospodářská 
stabilita a územní soudržnost v dotčených 
regionech;

Or. cs

Pozměňovací návrh 4
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekt zaměřený na podporu regionální 
identity a usmíření národů, např. v makro-
regionu Podunají; domnívá se, že takové 
pilotní projekty by měly spočívat ve 
školících programech a seminářích pro 
mladé lidi zaměřených na podporu 
příležitostí pro kulturní výměny a měly by 
přispívat k tomu, aby se dále rozvíjelo 
soužití, které je udržitelné, má evropskou 
dimenzi a orientuje se na budoucnost; 

5. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekt zaměřený na podporu regionální 
identity a usmíření národů, např. v makro-
regionu Podunají, a vyhodnotila získané 
zkušenosti z tohoto projektu, které mohou 
být případně využity v dalších makro-
regionech; domnívá se, že takové pilotní 
projekty by měly spočívat ve školících 
programech a seminářích pro mladé lidi 
zaměřených na podporu příležitostí pro 
kulturní výměny a měly by přispívat 
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domnívá se, že by se touto cestou 
podpořila sociální a hospodářská stabilita v 
dotčených regionech;

k tomu, aby se dále rozvíjelo soužití, které 
je udržitelné, má evropskou dimenzi a
orientuje se na budoucnost; domnívá se, 
že by se touto cestou podpořila sociální 
a hospodářská stabilita v dotčených 
regionech;

Or. en


