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Poprawka1
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
znacznego zmniejszenia kwoty środków na 
płatności w stosunku do roku 2008 w 
dziale obejmującym fundusze strukturalne 
i oczekuje od Komisji Europejskiej 
ponownego przeanalizowania sytuacji 
wyjściowej;

Or. pl

Poprawka 2
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do podjęcia projektu 
pilotażowego wspierającego nauczanie 
języków państw sąsiadujących oraz 
budowę sieci współpracy i wymianę 
najlepszych praktyk w celu lepszego 
zrozumienia i poprawy komunikacji 
między regionami; zaleca, aby założeniem 
projektu było wsparcie nauki języka 
sąsiadów na warunkach wzajemności oraz 
stworzenie platformy do wymiany dobrych 
praktyk i współpracy międzyregionalnej.

Or. pl
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Poprawka 3
Nathalie Griesbeck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca Komisję do realizacji projektu 
pilotażowego „Eurodistrict” mającego na 
celu stworzenie zintegrowanej struktury 
administracyjnej wykraczającej poza 
zwykłą współpracę transgraniczną 
przewidzianą na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1082/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 
r. w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT)1; 
dodaje, że projekt pilotażowy przewiduje 
dokonanie analizy podstawy prawnej 
ustanawiającej zintegrowany organ 
przedstawicielski uprawniony do 
podejmowania autonomicznych decyzji, 
skupiający wspólnoty transgraniczne 
wokół następujących dziedzin: transport, 
rozwój gospodarczy, harmonizacja 
polityki podatkowej, ochrona środowiska, 
gospodarka odpadowa, turystyka, kultura, 
rozrywka, polityka socjalna, zdrowie, 
dwujęzyczne kształcenie i szkolenia 
zawodowe, bezpieczeństwo;   
_______
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 19.

Or. fr

Poprawka 4
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. nawołuje Komisję do realizacji 
projektu pilotażowego mającego na celu 
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upowszechnienie wiedzy i doświadczeń  
europejskiej polityki regionalnej  w 
krajach trzecich poprzez organizowanie 
międzynarodowych wydarzeń, utworzenie 
sieci podmiotów regionalnych i lokalnych, 
opracowywanie wspólnych projektów oraz 
nowe partnerstwo regionalne i wymianę 
dobrych rozwiązań; uważa, że ten projekt 
pilotażowy umożliwiłby upowszechnianie 
wartości Unii Europejskiej oraz polityki 
spójności z wykorzystaniem wymienionych 
wyżej instrumentów dialogu 
regionalnego; zaleca, by Komisja 
współpracowała z Globalnym forum 
stowarzyszeń regionów (FOGAR) oraz z 
organizacją zjednoczonych miast i 
samorządów lokalnych (United Cities and 
Local Governments (UCLG)) dla 
zapewnienia komplementarności i 
synergii ich działań w tej dziedzinie; 

Or. en

Poprawka 5
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. nawołuje Komisję do realizacji 
projektu pilotażowego mającego na celu 
stworzenie „Erasmusa dla przedstawicieli 
lokalnych”, aby wesprzeć wymianę 
dobrych rozwiązań w dziedzinie 
sprawowania rządów i w ten sposób 
zainicjować proces ustawicznego 
kształcenia przeznaczony dla wielu 
zainteresowanych podmiotów, a w 
szczególności wybranych przedstawicieli 
struktur administracji regionalnej i 
lokalnej; dlatego zaleca wpisać politykę 
na poziomie regionalnym i miejskim w 
zintegrowaną strategię na rzecz  rozwoju, 
której realizacja będzie możliwa wyłącznie 
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po usprawnieniu procesu sprawowania 
rządów;

Or. fr
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