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Tarkistus 1
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on huolissaan rakennerahastojen 
pääluokan maksumäärärahojen 
huomattavasta vähennyksestä vuoteen 
2008 verrattuna ja odottaa komissiolta 
uutta analyysia lähtötilanteesta;

Or. pl

Tarkistus 2
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön pilottihankkeen, jolla pyritään 
kannustamaan naapurimaiden kielten 
opiskeluun ja muodostamaan verkosto 
yhteistyötä ja hyvien käytänteiden vaihtoa 
varten, jotta voidaan parantaa alueiden 
välistä viestintää ja ymmärrystä;
suosittaa, että hankkeen tavoitteeksi 
asetetaan naapurimaiden kielten 
opiskelun tukeminen 
vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti ja 
foorumin perustaminen hyvien 
käytänteiden vaihtoa ja alueiden välistä 
yhteistyötä varten;

Or. pl
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Tarkistus 3
Nathalie Griesbeck

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
Eurodistrict-pilottihankkeen, jonka 
tarkoituksena on luoda yhdennetty 
hallintotaso, joka ulottuu pelkkää rajat 
ylittävää yhteistyötä pidemmälle, 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä (EAYY) 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/20061

mukaisesti; lisää, että pilottihankkeessa 
selvitetään oikeusperusta sellaisen 
yhdennetyn edustavan elimen 
perustamiseksi, jolla on itsenäiset 
päätöksentekovaltuudet ja joka tuo yhteen 
rajat ylittävät yhteisöt seuraavilta aloilta:
liikenne, talouskehitys, veropolitiikkojen 
yhdenmukaistaminen, ympäristö, 
jätehuolto, matkailu, kulttuuri, 
virkistystoiminta, sosiaalipolitiikka, 
terveysasiat, kaksikielinen koulutus ja 
ammatillinen koulutus sekä turvallisuus;
_______
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. fr

Tarkistus 4
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
pilottihankkeen, jolla pyritään lisäämään 
unionin aluepolitiikan ja siitä saatujen 
kokemusten tuntemusta kolmansissa 
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maissa järjestämällä kansainvälisiä 
tapahtumia, luomalla verkostoja 
alueellisten ja paikallisten sidosryhmien 
välille, kehittämällä yhteishankkeita ja 
uusia alueellisia kumppanuuksia sekä 
vaihtamalla hyviä käytänteitä; katsoo, että 
tällainen pilottihanke auttaisi edistämään 
Euroopan unionin arvoja ja 
koheesiopolitiikkaa näiden alueellisen 
vuoropuhelun välineiden avulla; 
suosittaa, että komissio tekisi yhteistyötä 
alueiden järjestöjen maailmanlaajuisen 
foorumin (FOGAR) ja Kaupunkien ja 
paikallishallitusten liiton (UCLG) kanssa, 
jotta taataan niiden toimien täydentävyys 
ja yhteentoimivuus tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 5
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
pilottihankkeen tarkoituksena kehittää 
"paikallisvaltuutettujen Erasmus", jolla 
edistettäisiin hyvien käytänteiden vaihtoa 
hallinnon alalla ja täten käynnistettäisiin 
eri asianosaisille toimijoille, muun 
muassa alue- ja paikallistason 
valtuutetuille, kohdennettu jatkuvan 
oppimisen prosessi; suosittaa tähän 
liittyen sisällyttämään aluetason ja 
kaupunkipolitiikat yhdennettyyn 
kehityspolitiikkaan, mikä on mahdollista 
vain hallintoa parantamalla.

Or. fr
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