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Amendement 1
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is bezorgd over de, vergeleken met 
2008, belangrijke verlaging van de 
betalingskredieten die verband houden 
met de structuurfondsen, en verwacht van 
de Commissie een nieuwe beoordeling van 
de oorspronkelijke situatie;

Or. pl

Amendement 2
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
proefproject goed te keuren met het oog 
op de bevordering van het leren van de 
talen van de buurlanden en om een 
netwerk op te richten voor samenwerking 
en uitwisseling van goede praktijken, 
teneinde het begrip en de communicatie 
van de regio's te verbeteren; beveelt aan 
dat het project de ondersteuning van het 
leren van de taal van de buurlanden 
volgens het wederkerigheidsbeginsel, en 
de oprichting van een platform voor de 
uitwisseling van goede praktijken en 
interregionale samenwerking als doel 
moet hebben;

Or. pl
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Amendement 3
Nathalie Griesbeck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie het 
proefproject "Eurodistrict" uit te voeren 
dat gericht is op de instelling van een 
geïntegreerde bestuurslaag die verder 
gaat dan het stadium van eenvoudige 
grensoverschrijdende samenwerking,
zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS)1; voegt eraan toe 
dat voor dit proefproject een 
rechtsgrondslag moet worden gevonden 
voor de oprichting van een representatieve 
geïntegreerde instantie, die autonoom 
besluiten kan nemen en de 
grensoverschrijdende entiteiten op de 
volgende gebieden samenvoegt: vervoer, 
economische ontwikkeling, harmonisatie 
van het fiscaal beleid, milieu, afval, 
toerisme, cultuur, vrijetijdsbesteding, 
sociaal beleid, gezondheid, tweetalig 
onderwijs en tweetalige beroepsopleiding 
en veiligheid;

Or. fr

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
proefproject op te zetten ter bevordering 
van de kennis van en de ervaring met het 
regionaal beleid van de EU in derde 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19.
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landen door middel van de organisatie 
van internationale manifestaties, de 
oprichting van netwerken van regionale 
en lokale betrokkenen, de ontwikkeling 
van gezamenlijke projecten en nieuwe 
regionale partnerschappen, alsmede de 
uitwisseling van goede praktijken; is van 
mening dat zo'n proefproject door middel 
van deze regionale dialogen een rol zou 
kunnen spelen bij de bevordering van EU-
waarden en cohesiebeleid; beveelt aan dat 
de Commissie gaat samenwerken met het 
Forum van wereldwijde verenigingen van 
regio's (Forum of Global Associations of 
Regions (FOGAR)) en de Verenigde 
steden en plaatselijke overheden (United 
Cities and Local Governments (UCLG)), 
om ervoor te zorgen dat hun respectieve 
maatregelen op dit gebied elkaar 
aanvullen en versterken;

Or. en

Amendement 5
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
proefproject op te zetten met het oog op de 
ontwikkeling van een "Erasmus van 
lokaal gekozenen" om bij te dragen aan 
de uitwisseling van goede praktijken op 
het gebied van beheer en zo een 
permanent leerproces op gang te brengen 
voor de vele betrokkenen, met name de 
personen die gekozen zijn in regionale en 
lokale overheden; beveelt derhalve aan 
het regionaal en stedelijk beleid op te 
nemen in een geïntegreerde 
ontwikkelingsstrategie die alleen mogelijk 
is door een verbetering van het bestuur;

Or. fr
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