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Pakeitimas1
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. išreiškia susirūpinimą dėl didelio 
mokėjimų asignavimų, skirtų struktūrinių 
fondų sektoriui, sumažinimo palyginti su 
2008 m. ir laukia, kol Europos Komisija 
pateiks naują pradinės padėties analizę;

Or. pl

Pakeitimas 2
Grażyna Staniszewska

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją priimti bandomąjį 
projektą, skirtą skatinti kaimyninių šalių 
kalbų mokymąsi ir sukurti 
bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja 
patirtimi tinklą, siekiant pagerinti regionų 
bendravimą ir supratimą; rekomenduoja, 
kad šiuo projektu, vadovaujantis 
abipusiškumo principu, būtų siekiama 
remti kaimyninių šalių kalbų mokymąsi ir 
sukurti pagrindą keitimuisi gerąja 
patirtimi ir regionų bendradarbiavimui.

Or. pl
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Pakeitimas 3
Nathalie Griesbeck

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją įgyvendinti 
bandomąjį projektą „Eurodistrict“, 
siekiant sukurti integruotą administracinį 
lygmenį neapsiribojant paprastu 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, 
numatytu Europos Parlamento ir Tarybos 
2006 m. liepos 5 d. reglamente (EB) 
Nr.°1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG)1;
priduria, kad bandomasis projektas 
skirtas atstovaujamosios integruotos 
institucijos, galinčios savarankiškai 
priimti sprendimus, įkūrimo teisinio 
pagrindo tyrimui, tarpvalstybines valdžios 
institucijas grupuojant į šias sritis:
transporto, ekonominės plėtros, mokesčių 
politikos suderinimo, aplinkos, atliekų, 
turizmo, kultūros, laisvalaikio, socialinės 
politikos, sveikatos, dvikalbio švietimo ir 
profesinio mokymo, saugumo;
_______
OL L 210, 2006 7 31, p. 19.

Or. fr

Pakeitimas 4
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją įgyvendinti bandomąjį 
projektą, skirtą geriau supažindinti 
trečiąsias šalis su Europos regionine 
politika ir jos rezultatais, organizuojant 
tarptautinius ir vietos reikšmės renginius, 
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kuriant regioninių ir vietos veikėjų 
tinklus, rengiant bendrus projektus ir 
užmezgant naują regionų partnerystę bei 
keičiantis gerąją patirtimi; mano, kad šis 
bandomasis projektas skatins Europos 
Sąjungos vertybes ir sanglaudos politiką, 
pasitelkiant į pagalbą regioninio dialogo 
priemones; rekomenduoja Komisijai
bendradarbiauti su Pasaulio regioninių 
asociacijų forumu (FOGAR) ir su 
Jungtine miestų ir vietos vykdomosios 
valdžios institucijų organizacija (CGLU), 
siekiant užtikrinti jų veiksmų šioje srityje 
papildomumą ir ryšį;

Or. en

Pakeitimas 5
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. kviečia Komisiją įgyvendinti 
bandomąjį projektą, skirtą plėsti „Vietos 
savivaldos deputatų Erasmus“ projektą, 
norint skatinti gerosios patirties mainus 
valdymo srityje ir pradėti nuolatinį 
gausybės suinteresuotųjų subjektų –
išrinktų atstovų, regionų ir vietos įstaigų 
tarnautojų – mokymą; rekomenduoja 
regioninę ir miestų politiką įtraukti į 
bendros plėtros strategiją, kuri yra 
įmanoma tik gerinant valdymą;

Or. fr
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