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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is bezorgd over het lage 
absorptiepercentage van de 
structuurfondsen en vraagt de Commissie 
de oorzaken hiervan vast te stellen; is van 
mening dat de optimale opname van de 
fondsen een politieke prioriteit zou 
moeten vormen, met name in het licht van 
de volgende budgettaire planning;

Or. fr

Amendement 2
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt dat het regionaal beleid qua 
praktijk en beheer eenvoudiger en 
transparanter wordt gemaakt, zodat de 
voor regionale ontwikkeling gereserveerde
middelen efficiënter en resultaatgerichter 
kunnen worden besteed om te voldoen 
aan de EU-2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 3
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie een proefproject 
te starten dat gericht is op bevordering van 
een gemeenschappelijke regionale 
identiteit en verzoening tussen landen, en 

5. verzoekt de Commissie een proefproject 
te starten dat gericht is op bevordering van 
een gemeenschappelijke regionale 
identiteit en verzoening tussen landen, en 



PE445.866v01-00 4/5 AM\825636NL.doc

NL

wel in de macroregio van het Donau-
gebied; is van mening dat deze 
proefprojecten moeten bestaan uit 
opleidingsprogramma's, seminars voor 
jongeren om de gelegenheid te scheppen 
voor culturele uitwisseling en bij te dragen 
tot een progressieve, duurzame Europese 
toekomstgerichte dimensie van co-
existentie; is van mening dat dit de 
maatschappelijke en economische 
stabiliteit in de betrokken regio's zou 
bevorderen.

wel in de gebieden die vroeger doorsneden 
werden door het IJzeren Gordijn en in de
macroregio van het Donau-gebied, waar de 
littekens van een halve eeuw Europese 
verdeeldheid nog altijd zichtbaar zijn; is 
van mening dat deze proefprojecten 
moeten bestaan uit ondersteuning voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
strategieën voor de ontwikkeling, 
coherentie en coördinatie van 
overheidsdiensten alsook uit 
opleidingsprogramma's en seminars voor 
jongeren om de gelegenheid te scheppen 
voor culturele uitwisseling en bij te dragen 
tot een progressieve, duurzame Europese 
toekomstgerichte dimensie van co-
existentie; is van mening dat dit de 
maatschappelijke en economische 
stabiliteit en de territoriale samenhang in 
de betrokken regio's zou bevorderen.

Or. cs

Amendement 4
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie een proefproject 
te starten dat gericht is op bevordering van 
een gemeenschappelijke regionale 
identiteit en verzoening tussen landen, en 
wel in de macroregio van het Donau-
gebied; is van mening dat deze 
proefprojecten moeten bestaan uit 
opleidingsprogramma's, seminars voor 
jongeren om de gelegenheid te scheppen 
voor culturele uitwisseling en bij te dragen 
tot een progressieve, duurzame Europese 
toekomstgerichte dimensie van co-
existentie; is van mening dat dit de 
maatschappelijke en economische 
stabiliteit in de betrokken regio's zou 
bevorderen.

5. verzoekt de Commissie een proefproject 
te starten dat gericht is op bevordering van 
een gemeenschappelijke regionale 
identiteit en verzoening tussen landen, en 
wel in de macroregio van het Donau-
gebied, en dat eveneens tot doel heeft 
lessen te trekken uit deze ervaringen die 
van nut kunnen zijn in andere potentiële 
macroregio's; is van mening dat deze 
proefprojecten moeten bestaan uit 
opleidingsprogramma's, seminars voor 
jongeren om de gelegenheid te scheppen 
voor culturele uitwisseling en bij te dragen 
tot een progressieve, duurzame Europese 
toekomstgerichte dimensie van co-
existentie; is van mening dat dit de 
maatschappelijke en economische 
stabiliteit in de betrokken regio's zou 
bevorderen.
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Or. en


