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Amendamentul1
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
reducerea importantă, faţă de 2008, a 
creditelor de plată alocate secţiunii 
privind fondurile structurale şi aşteaptă 
efectuarea de către Comisia Europeană a 
unei noi analize a situaţiei iniţiale;

Or. pl

Amendamentul 2
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să adopte un 
proiect pilot menit să încurajeze învăţarea 
limbilor ţărilor vecine şi să creeze o reţea 
de cooperare şi de schimb de bune practici 
pentru a ameliora înţelegerea şi 
comunicarea dintre regiuni; recomandă 
ca obiectivul proiectului să fie sprijinirea 
studierii limbilor din ţările vecine, 
conform principiului de reciprocitate, şi 
crearea unei platforme de schimb de bune 
practici şi de cooperare interregională;

Or. pl
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Amendamentul 3
Nathalie Griesbeck

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să pună în practică un 
proiect-pilot „Eurodistrict”, vizând 
crearea unui eşalon administrativ integrat 
care să depăşească stadiul simplei 
cooperări transfrontaliere prevăzut în 
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială 
(GECT)1; adaugă că acest proiect-pilot 
urmăreşte examinarea unei baze juridice 
prin care se instituie o instanţă 
reprezentativă integrată căreia i se 
conferă putere de decizie autonomă şi 
care reuneşte colectivităţile 
transfrontaliere din următoarele domenii:
transport, dezvoltare economică, 
armonizarea politicilor fiscale, mediu, 
deşeuri, turism, cultură, activități 
recreative, politică socială, sănătate, 
educaţie şi formare profesională bilingve, 
securitate;
_______
1JO L 210, 31.7.2006, p. 19.

Or. fr

Amendamentul 4
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să pună în practică 
un proiect-pilot destinat popularizării 
politicii regionale europene şi a 



AM\738295RO.doc 5/6 PE409.803v02-00

RO

învăţămintelor acesteia în ţările terţe prin 
organizarea unor manifestări 
internaţionale, crearea unor reţele de 
actori regionali şi locali, crearea de 
proiecte comune şi de noi parteneriate 
regionale, precum şi schimbul de bune 
practici; consideră că acest proiect-pilot 
ar face posibilă promovarea valorilor 
Uniunii Europene şi a politicii de 
coeziune prin intermediul acestor 
instrumente de dialog regional; 
recomandă Comisiei să colaboreze cu 
Forumul global al asociaţiilor regionale 
(FOGAR) şi cu UCLG (Orașele și 
Administrațiile Locale Unite) pentru a 
garanta complementaritatea şi sinergia 
acţiunilor lor respective în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 5
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să pună în practică un 
proiect pilot vizând dezvoltarea unui
program „Erasmus al aleşilor locali” care 
să contribuie la schimburile de bune 
practici în domeniul guvernanţei şi să 
declanşeze astfel un proces continuu de 
învăţare destinat numeroşilor actori 
implicaţi, în special aleşilor din 
administraţiile regionale şi locale; în acest 
sens, recomandă înscrierea politicilor la 
nivel regional şi urban într-o strategie de 
dezvoltare integrată, care nu este posibilă 
decât prin îmbunătăţirea guvernanţei;

Or. fr
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