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Predlog spremembe 1
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. izraža zaskrbljenost zaradi nizke 
stopnje črpanja iz strukturnih skladov in 
poziva Komisijo, naj ugotovi, kaj je razlog 
za to; meni, da bi moralo biti doseganje 
optimalne stopnje črpanja politična 
prednostna naloga, zlasti med pripravami 
na naslednje obdobje proračunskega 
načrtovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k nadaljnji poenostavitvi in 
pojasnitvi prakse in uprave v zvezi z 
regionalnimi politikami, da bo mogoče 
vsa sredstva, namenjena regionalnemu 
razvoju, porabiti učinkoviteje in na način, 
ki bo bolj usmerjen v rezultate, kar bo 
omogočilo uresničitev ciljev strategije EU 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 3
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da začne pilotni 
projekt, usmerjen v spodbujanje skupne 
regionalne identitete in sprave narodov, 
npr. v donavski makroregiji; meni, da 
morajo ti pilotni projekti zajemati 
programe usposabljanja, organizirane 
seminarje za mlade z namenom 
spodbujanja priložnosti kulturnih izmenjav 
in prispevanja k napredni, trajnostni, 
evropski in v prihodnost usmerjeni 
razsežnosti skupnega bivanja; meni, da bi 
to spodbujalo socialno in gospodarsko 
stabilnost v zadevnih regijah.

5. poziva Komisijo, da začne pilotni 
projekt, usmerjen v spodbujanje skupne 
regionalne identitete in sprave narodov, 
npr. v regijah, ki jih je nekdaj prečkala 
železna zavesa, in v donavski makroregiji, 
kjer se rane, nastale v pol stoletja ločene 
Evrope, še vedno niso zacelile; meni, da 
morajo ti pilotni projekti zajemati podporo 
za skupne čezmejne strateške načrte za 
razvoj, usklajene javne službe ter za 
programe usposabljanja, organizirane 
seminarje za mlade z namenom 
spodbujanja priložnosti kulturnih izmenjav 
in prispevanja k napredni, trajnostni, 
evropski in v prihodnost usmerjeni 
razsežnosti skupnega bivanja; meni, da bi 
to spodbujalo socialno in gospodarsko 
stabilnost ter ozemeljsko kohezijo v 
zadevnih regijah.

Or. cs

Predlog spremembe 4
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da začne pilotni 
projekt, usmerjen v spodbujanje skupne 
regionalne identitete in sprave narodov, 
npr. v donavski makroregiji; meni, da 
morajo ti pilotni projekti zajemati 
programe usposabljanja, organizirane
seminarje za mlade z namenom 
spodbujanja priložnosti kulturnih izmenjav 
in prispevanja k napredni, trajnostni, 
evropski in v prihodnost usmerjeni 
razsežnosti skupnega bivanja; meni, da bi 
to spodbujalo socialno in gospodarsko 
stabilnost v zadevnih regijah.

5. poziva Komisijo, da začne pilotni 
projekt, usmerjen v spodbujanje skupne 
regionalne identitete in sprave narodov, 
npr. v donavski makroregiji, in pridobi 
izkušnje, ki jih bo mogoče upoštevati v 
morebitnih drugih makroregijah; meni, da 
morajo ti pilotni projekti zajemati 
programe usposabljanja, organizirane 
seminarje za mlade z namenom 
spodbujanja priložnosti kulturnih izmenjav 
in prispevanja k napredni, trajnostni, 
evropski in v prihodnost usmerjeni 
razsežnosti skupnega bivanja; meni, da bi 
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to spodbujalo socialno in gospodarsko 
stabilnost v zadevnih regijah.

Or. en


