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Amendamentul 1
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata scăzută de absorbție a fondurilor 
structurale și solicită Comisiei să 
identifice motivele pentru acest fapt;
consideră că atingerea unui nivel optim 
de absorbție a fondurilor ar trebui să fie o 
prioritate politică, în special în 
perspectiva viitoarei programări bugetare;

Or. fr

Amendamentul 2
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită simplificarea și clarificarea 
suplimentară a metodelor și a gestiunii 
politicii regionale, astfel încât toate 
creditele rezervate dezvoltării regionale să 
poată fi utilizate mai eficace și după o 
metodă orientată mai mult spre rezultate 
pentru a realiza obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să desfășoare un 
proiect-pilot care să vizeze promovarea 
identității regionale comune și a 
reconcilierii între națiuni, de exemplu în 
macroregiunea Dunării; consideră că aceste 
proiecte-pilot ar trebui să consiste în 
programe de formare și seminarii 
organizate pentru tineri în vederea 
promovării posibilităților de schimb 
cultural și a contribuirii la o dimensiune de 
coexistență europeană, orientată spre viitor, 
progresivă și durabilă; consideră că, astfel, 
va fi promovată stabilitatea socială și 
economică în regiunile vizate.

5. solicită Comisiei să desfășoare un 
proiect-pilot care să vizeze promovarea 
identității regionale comune și a 
reconcilierii între națiuni, de exemplu în 
regiunile traversate de fosta Cortină de 
fier și în macroregiunea Dunării, unde se 
mai văd „cicatricele istoriei” lăsate de o 
jumătate de secol de Europă divizată; 
consideră că aceste proiecte-pilot ar trebui 
să consiste în sprijin pentru programe 
strategice transfrontaliere comune pentru 
dezvoltarea, coerența și coordonarea 
serviciilor publice și în programe de 
formare și seminarii organizate pentru 
tineri în vederea promovării posibilităților 
de schimb cultural și a contribuirii la o 
dimensiune de coexistență europeană, 
orientată spre viitor, progresivă și durabilă; 
consideră că, astfel, va fi promovată 
stabilitatea socială și economică și 
coeziunea teritorială în regiunile vizate;

Or. cs

Amendamentul 4
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să desfășoare un 
proiect-pilot care să vizeze promovarea 
identității regionale comune și a 
reconcilierii între națiuni, de exemplu în 
macroregiunea Dunării; consideră că aceste 
proiecte-pilot ar trebui să consiste în 
programe de formare și seminarii 
organizate pentru tineri în vederea 
promovării posibilităților de schimb 
cultural și a contribuirii la o dimensiune de 
coexistență europeană, orientată spre viitor, 

5. solicită Comisiei să desfășoare un 
proiect-pilot care să vizeze promovarea 
identității regionale comune și a 
reconcilierii între națiuni, de exemplu în 
macroregiunea Dunării și să tragă 
învățăminte din aceste experiențe de care 
se poate ține seama în alte eventuale 
macroregiuni; consideră că aceste 
proiecte-pilot ar trebui să consiste în 
programe de formare și seminarii 
organizate pentru tineri în vederea 
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progresivă și durabilă; consideră că, astfel, 
va fi promovată stabilitatea socială și 
economică în regiunile vizate.

promovării posibilităților de schimb 
cultural și a contribuirii la o dimensiune de 
coexistență europeană, orientată spre viitor, 
progresivă și durabilă; consideră că, astfel, 
va fi promovată stabilitatea socială și 
economică în regiunile vizate.

Or. en


