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Módosítás 1
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalmát fejezi ki a strukturális 
alapok alacsony felhasználási rátája 
miatt, és kéri a Bizottságot, hogy 
azonosítsa ennek okait; úgy véli, hogy az 
alapok optimális felhasználása politikai 
prioritás kell legyen, különösen a 
következő költségvetési tervezési időszak 
során; 

Or. fr

Módosítás 2
Riikka Manner

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a regionális politika gyakorlatának és 
kezelésének további egyszerűsítésére és 
egyértelműbbé tételére szólít fel, hogy a 
regionális fejlesztés céljára elkülönített 
valamennyi előirányzatot hatékonyabban 
és eredményorientáltabban lehessen 
felhasználni az EU-2020 célkitűzéseinek 
teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 3
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy indítson 
kísérleti projektet a nemzetek közös 
identitásának és összebékítésének 
támogatása érdekében, többek között a 
Duna makrorégióban; úgy véli, hogy 
ezeknek a kísérleti projekteknek magukban 
kell foglalniuk fiataloknak szóló képzési 
programokat és szemináriumokat a 
kulturális cserelehetőségek bővítése és az 
együttélés előremutató, fenntartható, 
európai jövőjének támogatása érdekében; 
úgy véli, hogy ez előmozdítja az érintett 
régiók társadalmi és gazdasági stabilitását.

5. kéri a Bizottságot, hogy indítson 
kísérleti projektet a nemzetek közös 
identitásának és összebékítésének 
támogatása érdekében, többek között a 
korábban a vasfüggöny által elválasztott 
régiókban és a Duna makrorégióban, ahol 
még mindig láthatóak a fél évszázadon 
keresztül megosztott Európa „történelmi 
sebhelyei”; úgy véli, hogy ezeknek a 
kísérleti projekteknek magukban kell 
foglalniuk a közszolgáltatások 
fejlesztésére, összehangolására és 
koordinálására irányuló, határokon 
átnyúló közös stratégiai tervek 
támogatását és a fiataloknak szóló képzési 
programokat és szemináriumokat a 
kulturális cserelehetőségek bővítése és az 
együttélés előremutató, fenntartható, 
európai jövőjének támogatása érdekében; 
úgy véli, hogy ez előmozdítja az érintett 
régiók társadalmi és gazdasági stabilitását
és területi kohézióját.

Or. cs

Módosítás 4
François Alfonsi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy indítson 
kísérleti projektet a nemzetek közös 
identitásának és összebékítésének 
támogatása érdekében, többek között a 
Duna makrorégióban; úgy véli, hogy 
ezeknek a kísérleti projekteknek magukban 
kell foglalniuk fiataloknak szóló képzési 
programokat és szemináriumokat a 
kulturális cserelehetőségek bővítése és az 
együttélés előremutató, fenntartható, 

5. kéri a Bizottságot, hogy indítson 
kísérleti projektet a nemzetek közös 
identitásának és összebékítésének 
támogatása érdekében, többek között a 
Duna makrorégióban, és vonja le belőle 
azokat a tanulságokat, amelyeket esetleg 
más makrorégiókban is fel lehet 
használni; úgy véli, hogy ezeknek a 
kísérleti projekteknek magukban kell 
foglalniuk fiataloknak szóló képzési 
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európai jövőjének támogatása érdekében; 
úgy véli, hogy ez előmozdítja az érintett 
régiók társadalmi és gazdasági stabilitását.

programokat és szemináriumokat a 
kulturális cserelehetőségek bővítése és az 
együttélés előremutató, fenntartható, 
európai jövőjének támogatása érdekében; 
úgy véli, hogy ez előmozdítja az érintett 
régiók társadalmi és gazdasági stabilitását.

Or. en


