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Alteração 1
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º  3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Exprime preocupação com a baixa
taxa de utilização dos fundos estruturais e 
solicita à Comissão que identifique os
motivos; entende que conseguir uma taxa 
de utilização óptima dos fundos deveria 
constituir uma prioridade política, 
sobretudo na perspectiva da próxima 
programação orçamental;

Or. fr

Alteração 2
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º  4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Solicita que os métodos e a gestão da 
política regional sejam mais simplificados
e clarificados para que todos os fundos 
destinados ao desenvolvimento regional 
possam ser usados de forma mais 
eficiente e segundo uma abordagem mais 
focada nos resultados a fim de atingir os 
objectivos da estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 3
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º  5
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Projecto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que realize um 
projecto-piloto visando promover uma 
identidade regional comum e a conciliação 
das nações, por exemplo, na macro-região 
do Danúbio; considera que estes projectos-
piloto deveriam consistir em programas de 
formação, seminários organizados para os 
jovens tendo em vista favorecer as 
possibilidades de intercâmbio cultural e 
contribuir para criar, de forma progressiva 
e duradoura, uma dimensão da coexistência 
europeia virada para o futuro; considera 
que tal permitiria promover a estabilidade 
social e económica nas regiões em causa. 

5. Solicita à Comissão que realize um 
projecto-piloto visando promover uma 
identidade regional comum e a conciliação 
das nações, por exemplo, nas regiões
atravessadas no passado pela antiga 
cortina de ferro e na macro-região do 
Danúbio, onde são ainda visíveis as
"cicatrizes da história" de meio século de 
uma Europa dividida; considera que estes 
projectos-piloto deveriam consistir em
apoio a programas estratégicos comuns a 
nível transfronteiriço para o 
desenvolvimento, a coerência e a
coordenação dos serviços públicos e em
programas de formação, seminários 
organizados para os jovens tendo em vista 
favorecer as possibilidades de intercâmbio 
cultural e contribuir para criar, de forma 
progressiva e duradoura, uma dimensão da 
coexistência europeia virada para o futuro; 
considera que tal permitiria promover a 
estabilidade social e económica e a coesão 
territorial nas regiões em causa.

Or. cs

Alteração 4
François Alfonsi

Projecto de parecer
N.º  5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que realize um 
projecto-piloto visando promover uma 
identidade regional comum e a conciliação 
das nações, por exemplo, na macro-região 
do Danúbio; considera que estes projectos-
piloto deveriam consistir em programas de 
formação, seminários organizados para os 
jovens tendo em vista favorecer as 
possibilidades de intercâmbio cultural e 

5. Solicita à Comissão que realize um 
projecto-piloto visando promover uma 
identidade regional comum e a conciliação 
das nações, por exemplo, na macro-região 
do Danúbio, e retirar ensinamentos desta 
experiência susceptíveis de ser tidos em
conta noutras macro-regiões potenciais;
considera que estes projectos-piloto 
deveriam consistir em programas de 
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contribuir para criar, de forma progressiva 
e duradoura, uma dimensão da coexistência 
europeia virada para o futuro; considera 
que tal permitiria promover a estabilidade 
social e económica nas regiões em causa. 

formação, seminários organizados para os 
jovens tendo em vista favorecer as 
possibilidades de intercâmbio cultural e 
contribuir para criar, de forma progressiva 
e duradoura, uma dimensão da coexistência 
europeia virada para o futuro; considera 
que tal permitiria promover a estabilidade 
social e económica nas regiões em causa. 

Or. en


