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Τροπολογία 1
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
σημαντική μείωση, σε σχέση με το 2008, 
των πιστώσεων πληρωμών που 
διατίθενται στο τμήμα για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και περιμένει από 
την Επιτροπή μια νέα ανάλυση της 
αρχικής κατάστασης·

Or. pl

Τροπολογία 2
Grażyna Staniszewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
πρότυπο σχέδιο που να ενθαρρύνει την 
εκμάθηση των γλωσσών των γειτονικών 
χωρών και δημιουργήσει ένα δίκτυο 
συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ των 
περιφερειών· συνιστά στόχος του σχεδίου 
να είναι η στήριξη της εκμάθησης των 
γλωσσών των γειτονικών χωρών 
σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας 
και να δημιουργηθεί ένας δίαυλος  
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.    

Or. pl
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Τροπολογία 3
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
πρότυπο σχέδιο "Eurodistrict" το οποίο 
να αποβλέπει στη δημιουργία 
ολοκληρωμένου διοικητικού κλιμακίου 
πέρα από το στάδιο της απλής 
διασυνοριακής συνεργασίας που 
προβλέπεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
σχετικά με τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ)1·  προσθέτει ότι το 
πρότυπο αυτό σχέδιο αποσκοπεί στην 
αναζήτηση νομικής βάσης με την οποία 
να θεσπίζεται ολοκληρωμένος φορέας 
εκπροσώπησης που να συγκεντρώνει τους 
διασυνοριακούς συλλογικούς φορείς 
στους ακόλουθους τομείς: μεταφορές, 
οικονομική ανάπτυξη, εναρμόνιση των 
φορολογικών πολιτικών, περιβάλλον, 
απόβλητα, τουρισμός, πολιτισμός, 
δραστηριότητες αναψυχής, κοινωνική 
πολιτική, υγεία, δίγλωσση εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, ασφάλεια·
_____________
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 19.

Or. fr

Τροπολογία 4
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
ένα πρότυπο σχέδιο για να προωθήσει την 
γνώση και την πείρα από την κοινοτική 
περιφερειακή πολιτική σε τρίτες χώρες 
μέσω της διοργάνωσης διεθνών 
εκδηλώσεων, της κατασκευής δικτύου 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
παραγόντων, της ανάπτυξης κοινών 
σχεδίων και νέων περιφερειακών 
εταιρικών σχέσεων, καθώς και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· 
θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρότυπο 
πρόγραμμα θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο 
στην προώθηση των κοινοτικών αξιών 
και πολιτικών συνοχής μέσω αυτών των 
περιφερειακών διαλόγων· προτείνει να 
συνεργασθεί η Επιτροπή με  το 
Παγκόσμιο Φόρουμ Ενώσεων 
Περιφερειών(FOGAR) και τις Ενωμένες 
Πόλεις και Τοπικές  Κυβερνήσεις(UCLG), 
προκειμένου να εξασφαλισθεί 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των αντίστοιχων δράσεών τους 
στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 5
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα 
πρότυπο σχέδιο με σκοπό τη 
θεσμοθέτηση ενός προγράμματος 
"ERASMUS για τους αιρετούς 
εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης" προκειμένου αυτό να 
συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε θέματα διακυβέρνησης και 



PE409.803v01-00 6/6 AM\738295EL.doc

EL

τοιουτοτρόπως να κινηθεί μια διαδικασία 
διά βίου μάθησης με προορισμό πολλούς 
από τους εν λόγω παράγοντες, και 
συγκεκριμένα τους εκπροσώπους των 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων· 
συνιστά, προς τούτο, να ενταχθούν οι 
πολιτικές σε επίπεδο περιφερειών και 
πόλεων σε μια στρατηγική 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης η οποία δεν 
θα είναι δυνατή παρά μόνο με τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης·

Or. fr
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