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Ændringsforslag 1
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. udtrykker sin bekymring over den lave 
udnyttelsesgrad for strukturfondsmidlerne 
og opfordrer Kommissionen til at finde 
grundene hertil; mener, at det bør være 
en politisk prioritet at nå en optimal 
udnyttelse af midlerne, navnlig i tiden op 
til den næste budgetplanlægningsperiode; 

Or. fr

Ændringsforslag 2
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til, at regionalpolitisk 
praksis og administration forenkles 
yderligere og gøres mere gennemskuelige, 
således at de bevillinger, der er afsat til 
regionaludvikling, kan anvendes mere 
effektivt og på en mere resultatorienteret 
måde med henblik på at nå EU 2020-
målsætningerne;  

Or. en

Ændringsforslag 3
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Stk. 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et pilotprojekt, der tager sigte 
på fremme af en fælles regional identitet 
for og forening af nationerne, f.eks. i 
Donau-makroregionen; mener, at disse 
pilotprojekter bør omfatte 
uddannelsesprogrammer i form af 
ungdomsseminarer med henblik på at 
skabe muligheder for kulturel udveksling 
og bidrage til at give sameksistensen i 
Europa en progressiv, bæredygtig og 
fremtidsorienteret dimension; mener, at det 
ville fremme social og økonomisk stabilitet 
i de berørte regioner.

5. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et pilotprojekt, der tager sigte 
på fremme af en fælles regional identitet 
for og forening af nationerne, f.eks. i de 
regioner, hvor jerntæppet tidligere 
krydsede gennem, og i Donau-
makroregionen, hvor ”historiens ar” fra 
det halve århundrede, hvor Europa var 
delt, stadig kan ses; mener, at disse 
pilotprojekter bør omfatte støtte til fælles 
grænseoverskridende strategiplaner for 
udvikling, sammenhæng og koordination 
af offentlige tjenester og af 
uddannelsesprogrammer i form af 
ungdomsseminarer med henblik på at 
skabe muligheder for kulturel udveksling 
og bidrage til at give sameksistensen i 
Europa en progressiv, bæredygtig og 
fremtidsorienteret dimension; mener, at det 
ville fremme social og økonomisk stabilitet 
og territorial samhørighed i de berørte 
regioner.

Or. cs

Ændringsforslag 4
François Alfonsi

Udkast til udtalelse
Stk. 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et pilotprojekt, der tager sigte 
på fremme af en fælles regional identitet 
for og forening af nationerne, f.eks. i 
Donau-makroregionen; mener, at disse 
pilotprojekter bør omfatte 
uddannelsesprogrammer i form af 
ungdomsseminarer med henblik på at 
skabe muligheder for kulturel udveksling 
og bidrage til at give sameksistensen i 

5. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et pilotprojekt, der tager sigte 
på fremme af en fælles regional identitet 
for og forening af nationerne, f.eks. i 
Donau-makroregionen og tage ved lære af 
disse erfaringer og tage dem i betragtning 
i forbindelse med andre potentielle 
makroregioner; mener, at disse 
pilotprojekter bør omfatte 
uddannelsesprogrammer i form af 
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Europa en progressiv, bæredygtig og 
fremtidsorienteret dimension; mener, at det 
ville fremme social og økonomisk stabilitet 
i de berørte regioner.

ungdomsseminarer med henblik på at 
skabe muligheder for kulturel udveksling 
og bidrage til at give sameksistensen i 
Europa en progressiv, bæredygtig og 
fremtidsorienteret dimension; mener, at det 
ville fremme social og økonomisk stabilitet 
i de berørte regioner.

Or. en


