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Poprawka 1
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie z powodu niskiego 
poziomu wykorzystania funduszy 
strukturalnych i wzywa Komisję do 
ustalenia przyczyn tego stanu rzeczy;  
uważa, że osiągnięcie optymalnego 
poziomu wykorzystania środków powinno 
stanowić priorytet polityczny, zwłaszcza w 
okresie poprzedzającym planowanie 
następnego budżetu;

Or. fr

Poprawka 2
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje o dalsze uproszczenie i 
określenie działań podejmowanych w 
zakresie polityki regionalnej oraz 
administracji związanej z polityką 
regionalną, tak aby wszystkie środki 
przeznaczone na rozwój regionalny były 
wykorzystywane skuteczniej i w sposób 
ukierunkowany w większym stopniu na 
wyniki w celu osiągnięcia założeń strategii 
EU 2020;

Or. en
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Poprawka 3
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
projektu pilotażowego mającego na celu 
promowanie wspólnej tożsamości 
regionalnej i pojednania narodów, np. w 
makroregionie dunajskim; uważa, że te 
projekty pilotażowe powinny obejmować 
programy szkoleniowe i seminaria 
organizowane dla młodzieży w celu 
zwiększania możliwości wymian 
kulturowych i przyczyniania się do 
progresywnego, zrównoważonego, 
europejskiego i nastawionego na 
przyszłość wymiaru współistnienia; jest 
zdania, że mogłoby to wesprzeć społeczną 
i gospodarczą stabilność w danym 
regionie.

5. wzywa Komisję do opracowania 
projektu pilotażowego mającego na celu 
promowanie wspólnej tożsamości 
regionalnej i pojednania narodów, np. w 
regionach oddzielonych w przeszłości 
żelazną kurtyną oraz w makroregionie 
dunajskim, gdzie nadal widoczne są 
„blizny historii” spowodowane 
pięćdziesięcioletnim podziałem Europy; 
uważa, że te projekty pilotażowe powinny 
obejmować wspieranie wspólnych 
transgranicznych planów strategicznych w 
zakresie rozwoju, spójności i koordynacji 
służb publicznych oraz programy 
szkoleniowe i seminaria organizowane dla 
młodzieży w celu zwiększania możliwości 
wymian kulturowych i przyczyniania się 
do progresywnego, zrównoważonego, 
europejskiego i nastawionego na 
przyszłość wymiaru współistnienia; jest 
zdania, że mogłoby to wesprzeć społeczną 
i gospodarczą stabilność oraz spójność 
terytorialną w danym regionie.

Or. cs

Poprawka 4
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
projektu pilotażowego mającego na celu 
promowanie wspólnej tożsamości 
regionalnej i pojednania narodów, np. w 

5. wzywa Komisję do opracowania 
projektu pilotażowego mającego na celu 
promowanie wspólnej tożsamości 
regionalnej i pojednania narodów, np. w 
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makroregionie dunajskim; uważa, że te 
projekty pilotażowe powinny obejmować 
programy szkoleniowe i seminaria 
organizowane dla młodzieży w celu 
zwiększania możliwości wymian 
kulturowych i przyczyniania się do 
progresywnego, zrównoważonego, 
europejskiego i nastawionego na 
przyszłość wymiaru współistnienia; jest 
zdania, że mogłoby to wesprzeć społeczną 
i gospodarczą stabilność w danym 
regionie.

makroregionie dunajskim, a także 
wyciągnięcie wniosków z tych 
doświadczeń, które można uwzględnić 
przy ewentualnym tworzeniu innych 
makroregionów; uważa, że te projekty 
pilotażowe powinny obejmować programy 
szkoleniowe i seminaria organizowane dla 
młodzieży w celu zwiększania możliwości 
wymian kulturowych i przyczyniania się 
do progresywnego, zrównoważonego, 
europejskiego i nastawionego na 
przyszłość wymiaru współistnienia; jest 
zdania, że mogłoby to wesprzeć społeczną 
i gospodarczą stabilność w danym 
regionie.

Or. en


