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Pozměňovací návrh 1
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je znepokojen skutečností, že výše 
prostředků na platby, které byly vyčleněny
pro strukturální fondy, byla oproti roku 
2008 výrazně snížena, a očekává, že 
Evropská komise znovu přezkoumá 
původní situaci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Grażyna Staniszewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby přijala pilotní 
projekt, který by měl povzbudit zájem
o učení se jazykům sousedních zemí
a vytvořit síť pro spolupráci a výměnu 
osvědčených postupů s cílem zlepšit 
porozumění a komunikaci mezi regiony;
doporučuje, aby cílem projektu byla 
podpora studia jazyků sousedních zemí 
založená na zásadě vzájemnosti
a vytvoření platformy pro výměnu 
osvědčených postupů a meziregionální 
spolupráci.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 3
Nathalie Griesbeck

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby vypracovala pilotní 
projekt „Eurodistrikt“ s cílem vytvořit 
integrovaný správní stupeň, jenž by šel za 
rámec pouhé přeshraniční spolupráce,
a to v souladu s nařízením (ES) 
č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS)1; konstatuje dále, že 
záměrem tohoto pilotního projektu je 
zjistit právní základ potřebný ke zřízení 
integrovaného zastupitelského orgánu
s nezávislou rozhodovací pravomocí,
v němž by se sdružily přeshraniční správní 
orgány v těchto oblastech: doprava, 
hospodářský rozvoj, slaďování daňových 
politik, životní prostředí, odpady, cestovní 
ruch, kultura, volnočasové aktivity, 
sociální politika, zdraví, dvojjazyčné 
vzdělávání a odborná příprava, 
bezpečnost;
_______
1Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby vypracovala pilotní 
projekt s cílem lépe ve třetích zemích 
informovat o evropské regionální politice
a jejích zkušenostech, a to prostřednictvím 
pořádání mezinárodních akcí, vytvoření 
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sítě regionálních a místních aktérů, 
zavedení společných projektů a nových 
regionálních partnerství a prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů; domnívá 
se, že tento pilotní projekt by umožnil 
prosazovat hodnoty Evropské unie
a politiku soudržnosti pomocí těchto 
nástrojů regionálního dialogu;
doporučuje, aby Komise spolupracovala 
se Světovým fórem regionálních sdružení 
(FOGAR) a sdružením „Spojená města
a místní samosprávy“ (UCLG) za účelem 
zaručit komplementaritu a synergii jejich 
jednotlivých činností v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby vypracovala pilotní 
projekt s cílem rozvíjet program „Erasmus 
pro místní zastupitele“ a přispívat tak
k výměně osvědčených postupů v oblasti 
veřejné správy, a aby tak podnítila proces 
soustavného vzdělávání určený četným 
zúčastněným subjektům, zejména členům 
regionálních a místních zastupitelstev;
doporučuje v této souvislosti, aby byly 
politiky regionálního rozvoje a rozvoje 
měst začleněny do strategie integrovaného 
rozvoje, jehož lze dosáhnout pouze 
zlepšováním veřejné správy;

Or. fr
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