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Módosítás 1
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) aggodalmának ad hangot a 
strukturális alapokra vonatkozó szakasz 
kifizetési előirányzatainak a 2008. évhez 
viszonyított jelentős csökkenése miatt, és a 
kiindulási helyzet új elemzését várja a 
Bizottságtól;

Or. pl

Módosítás 2
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kéri a Bizottságot, hogy fogadjon el 
olyan kísérleti projektet, melynek célja a 
szomszédos országok nyelve 
elsajátításának ösztönzése, és hozzon létre 
az együttműködést és a bevált gyakorlatok 
cseréjét elősegítő hálózatot a régiók 
közötti jobb megértés és kommunikáció 
érdekében; javasolja, hogy a projekt célja 
legyen a szomszédos országok nyelve 
elsajátításának támogatása a 
kölcsönösség elvének megfelelően, 
valamint a bevált gyakorlatok cseréjét 
lehetővé tevő platform és a régiók közötti 
együttműködési hálózat létrehozása;

Or. pl
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Módosítás 3
Nathalie Griesbeck

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kéri a Bizottságot, hogy hozza létre az 
„Eurodistrict” kísérleti projektet, melynek 
célja az Európai Parlament és a Tanács 
az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 2006. július 5-i, 
1082/2006/EK rendeletében1

meghatározott egyszerű, határokon 
átnyúló együttműködésen túllépő integrált 
adminisztratív szint kialakítása; 
hozzáteszi, hogy e kísérleti projekt olyan 
jogalap vizsgálatára irányul, amely önálló 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkező, a 
határ menti közösségeket tömörítő, 
integrált képviseleti hatóságot hoz létre a 
következő területeken: közlekedés, 
gazdasági fejlődés, adópolitikák 
összehangolása, környezetvédelem, 
hulladékok, turizmus, kultúra, szabadidő, 
szociális politika, egészség, kétnyelvű 
oktatás és szakképzés, biztonság;
_______
HL L 210., 2006.7.31., 19. o.

Or. fr

Módosítás 4
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre 
olyan kísérleti projektet, melynek célja az 
európai regionális politika és tanulságai 
harmadik országokban való jobb 
megismertetése nemzetközi események 
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szervezése, helyi és regionális szereplők 
hálózatának megteremtése, közös 
programok és regionális partnerségek 
kialakítása, valamint bevált gyakorlatok 
cseréje révén; úgy véli, hogy ez a kísérleti 
projekt lehetővé tenné az Európai Unió 
értékeinek és kohéziós politikájának 
népszerűsítését a regionális párbeszéd 
fenti eszközeinek segítségével; javasolja, 
hogy a Bizottság működjön együtt a 
FOGAR-ral (Régiószövetségek Globális 
Fóruma) és a CGLU hálózattal (Egyesült 
Városok és Önkormányzatok) 
biztosítandó, hogy e szervezetek fellépései 
egymást kiegészítsék és erősítsék;

Or. en

Módosítás 5
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kéri a Bizottságot, hogy hozza létre a 
„helyi képviselők Erasmusa”kísérleti 
projektet, mely hozzájárulna az irányítás 
bevált gyakorlatainak cseréjéhez, és 
elindítaná a számos érintett szereplőt, 
különösen a regionális és helyi 
közigazgatás választott képviselőit célzó 
továbbképzési folyamatot; javasolja ezért, 
hogy a regionális és városi szintű 
politikák kerüljenek beillesztésre egy 
integrált fejlesztéspolitikai stratégiába, 
amely csak az irányítás javítása révén 
lehetséges;

Or. fr
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