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Muudatusettepanek 1
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tunneb muret struktuurifondide 
vahendite madala kasutamise määra 
pärast ja palub komisjonil selle põhjused 
kindlaks teha; on arvamusel, et fondide 
optimaalne kasutamise määra 
saavutamine peaks olema poliitiline 
prioriteet, eelkõige järgmise eelarve 
kavandamisperioodi ettevalmistamisel;  

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab regionaalpoliitika valdkonna 
tavade ja haldamise edasist lihtsustamist 
ning selgemaks muutmist, et kõiki 
regionaalarengu jaoks eraldatud 
assigneeringuid saaks kasutada 
tõhusamalt ja rohkem tulemustele 
suunatud viisil, et saavutada ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärgid;    

Or. en

Muudatusettepanek 3
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on edendada 
ühtset piirkondlikku identiteeti ja rahvuste 
taaslepitamist, nt Doonau 
makropiirkonnas; on seisukohal, et need 
katseprojektid peaksid sisaldama noortele 
pakutavaid õppeprogramme ja seminare 
ning edendama kultuurivahetuse võimalusi 
ja aitama tagada edumeelset, 
jätkusuutlikku, euroopalikku ja tulevikku 
suunatud kooseksisteerimist; on 
seisukohal, et see edendaks asjaomastes 
piirkondades sotsiaalset ja majanduslikku 
stabiilsust;

5. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on edendada 
ühtset piirkondlikku identiteeti ja rahvuste 
taaslepitamist, nt piirkondades, mida 
varem läbis raudne eesriie, ja Doonau 
makropiirkonnas, kus pool sajandit 
kestnud Euroopa lõhestatuse tagajärjel 
tekkinud ajaloo haavad on ikka veel 
nähtavad; on seisukohal, et need 
katseprojektid peaksid sisaldama ühiste 
piiriüleste strateegiliste arengukavade 
toetamist, ühtseid ja koordineeritud 
avalikke teenuseid ja noortele pakutavaid 
õppeprogramme ja seminare ning 
edendama kultuurivahetuse võimalusi ja 
aitama tagada edumeelset, jätkusuutlikku, 
euroopalikku ja tulevikku suunatud 
kooseksisteerimist; on seisukohal, et see 
edendaks asjaomastes piirkondades 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust
ning territoriaalset ühtekuuluvust;

Or. cs

Muudatusettepanek 4
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on edendada 
ühtset piirkondlikku identiteeti ja rahvuste 
taaslepitamist, nt Doonau 
makropiirkonnas; on seisukohal, et need 
katseprojektid peaksid sisaldama noortele 
pakutavaid õppeprogramme ja seminare 
ning edendama kultuurivahetuse võimalusi 
ja aitama tagada edumeelset, 
jätkusuutlikku, euroopalikku ja tulevikku 
suunatud kooseksisteerimist; on 

5. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on edendada 
ühtset piirkondlikku identiteeti ja rahvuste 
taaslepitamist, nt Doonau makropiirkonnas, 
ning õppima nendest kogemustest, mida 
on võimalik võtta arvesse teistes 
võimalikes makropiirkondades; on 
seisukohal, et need katseprojektid peaksid 
sisaldama noortele pakutavaid 
õppeprogramme ja seminare ning 
edendama kultuurivahetuse võimalusi ja 
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seisukohal, et see edendaks asjaomastes 
piirkondades sotsiaalset ja majanduslikku 
stabiilsust.

aitama tagada edumeelset, jätkusuutlikku, 
euroopalikku ja tulevikku suunatud 
kooseksisteerimist; on seisukohal, et see 
edendaks asjaomastes piirkondades 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust.

                                                                                                                                           Or. en                                                                                                                                           


