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Predlog spremembe1
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je zaskrbljen zaradi znatnega 
zmanjšanja odobrenih sredstev za plačila, 
v primerjavi z letom 2008, ki so bila 
dodeljena oddelku strukturnega sklada, in 
od Evropske komisije pričakuje novo 
analizo prvotnih razmer;

Or. pl

Predlog spremembe 2
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, da sprejme pilotni 
projekt, namenjen spodbujanju učenja 
jezikov sosednjih držav, in da vzpostavi 
mrežo za sodelovanje in izmenjavo dobrih 
praks, da se izboljša razumevanje in 
sporazumevanje med regijami; priporoča, 
da sta cilja projekta podpora učenju jezika 
sosednjih držav po načelu vzajemnosti in 
vzpostavitev platforme za izmenjavo 
dobrih praks in medregionalnega 
sodelovanja;

Or. pl
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Predlog spremembe 3
Nathalie Griesbeck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, da oblikuje pilotni 
projekt "Eurodistrict", ki bo imel za cilj 
oblikovanje integrirane upravne ravni, ki 
bo presegla stopnjo enostavnega 
čezmejnega sodelovanja, ki je predvideno 
v Uredbi (ES) št. 1082/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
ustanovitvi evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje (EZTS)1; dodaja, 
da ima ta pilotni projekt za namen 
preučiti pravno podlago za vzpostavitev 
integriranega zastopniškega organa, s 
pristojnostjo samostojnega odločanja, ki 
bo združeval čezmejne skupnosti na 
sledečih področjih: promet, gospodarski 
razvoj, usklajevanje fiskalne politike, 
okolje, odpadki, turizem, kultura, prosti 
čas, socialna politika, zdravje, 
izobraževanje in dvojezično strokovno 
usposabljanje, varnost;
_______
1UL L 210, 31.7.2006, str. 19.

Or. fr

Predlog spremembe 4
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, da oblikuje pilotni 
projekt, ki bo namenjen boljšemu 
poznavanju evropske regionalne politike 
in njenih izkušenj v tretjih državah prek 
prirejanja mednarodnih prireditev, 



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

SL

oblikovanja omrežij regionalnih in 
lokalnih zainteresiranih strani, 
vzpostavitve skupnih projektov in novih 
regionalnih partnerstev, kot tudi 
izmenjave dobrih praks ; meni, da bi 
takšen pilotni projekt prispeval k 
spodbujanju vrednot Evropske unije in 
kohezijske politike prek instrumentov 
regionalnega dialoga; priporoča, da 
Komisija sodeluje s Forumom globalnih 
regionalnih združenj (FOGAR) in z 
organizacijo Združena mesta in lokalne 
uprave (CGLU), da se tako zagotovita 
dopolnilnost in sinergija zadevnih 
dejavnosti na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, da oblikuje pilotni 
projekt za razvoj programa "Erasmus za 
izvoljene lokalne predstavnike" za 
prispevek k izmenjavi dobrih praks na 
področju upravljanja, da se tako sproži 
proces stalnega izobraževanja za številne 
vpletene akterje, zlasti za izvoljene 
predstavnike lokalnih in regionalnih 
organov; s tem v zvezi priporoča, da se 
lokalne in mestne politike vključijo v 
strategijo za integrirani razvoj, ki je 
mogoč samo prek izboljšanja upravljanja;

Or. fr
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