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Muudatusettepanek 1
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. väljendab muret struktuurifonde 
hõlmavale jaole mõeldud maksete 
assigneeringute olulise vähendamise 
pärast võrreldes 2008. aastaga ning ootab 
komisjonilt olukorra uuesti analüüsimist;

Or. pl

Muudatusettepanek 2
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on 
soodustada naaberriikide keete õpetamist, 
ja looma võrgustikke koostöö tegemiseks 
ja heade tavade vahetamiseks, et 
parandada üksteise mõistmist ja 
suhtlemist piirkondade vahel; soovitab 
seada projekti eesmärgiks naaberriikide 
keelte õppimise toetamise vastavalt 
vastastikkuse põhimõttele ning platvormi 
loomise heade tavade vahetamiseks ja 
piirkondadevaheliseks koostööks;

Or. pl

Muudatusettepanek 3
Nathalie Griesbeck

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti „Eurodistict”, mille eesmärk 
on luua integreeritud haldustasand, mis 
oleks midagi enamat kui lihtsalt piiriülene 
koostöö, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1082/2006 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
(ETKR) kohta1; lisab, et kõnealuse 
katseprojekti eesmärk on uurida 
õiguslikku alust, mille alusel saab luua 
sõltumatu otsustusõigusega integreeritud 
esindava organi, mis koondab piiriüleseid 
üksusi järgmistes valdkondades:
transport, majandusareng, fiskaalpoliitika 
ühtlustamine, keskkond, jäätmepoliitika, 
turism, kultuur, vaba aja veetmine, 
sotsiaalpoliitika, tervishoid, kakskeelne 
haridus ja ametialane koolitus, turvalisus;
_______
1ELT L 210, 31.7.2006, lk 19.

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on edendada 
kolmandates riikides Euroopa Liidu 
regionaalpoliitika alaseid teadmisi ja 
sellealaseid kogemusi, korraldades 
rahvusvahelisi üritusi, luues piirkondlike 
ja kohalike sidusrühmade võrgustikke, 
arendades ühisprojekte ja uusi 
piirkondlikke partnerlussuhteid ning 
vahetades teadmisi heade tavade kohta; 
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arvab, et selline katseprojekt võimaldaks 
edendada piirkondlike dialoogide abil 
Euroopa Liidu väärtusi ja 
ühtekuuluvuspoliitikat; soovitab 
komisjonil teha koostööd piirkondlike 
ühenduste ülemaailmse foorumiga 
(Forum of Global Associations of Regions 
- FOGAR) ja organisatsiooniga Ühinenud 
Linnad ja Kohalikud Omavalitsused 
(United Cities and Local Governments –
UCLG), et tagada selles valdkonnas 
tehtavate pingutuste täiendavus ja 
sünergia;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles viima ellu 
katseprojekti, mille eesmärk on arendada 
kohaliku tasandi valitud esindajate jaoks 
ERASMUSe sarnast programmi, et aidata 
kaasa teabe vahetamisele heade 
valitsemistavade kohta ning anda tõuge 
paljude asjaomaste osalejate, eelkõige 
piirkondlike ja kohalike asutuste valitud 
esindajate pidevale õppimisprotsessile; 
soovitab seoses sellega lisada regionaal-
ja linnapoliitika integreeritud 
arengustrateegiasse, mis on võimalik 
ainult juhtimise parandamise teel;

Or. fr
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