
AM\738295SV.doc PE409.803v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för regional utveckling

2008/2026(BUD)

19.8.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 5

Förslag till yttrande
Miloš Koterec
(PE409.469v01-00)

 Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009
(C6-.../2008 – 2008/2026(BUD)) 



PE409.803v02-00 2/6 AM\738295SV.doc

SV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\738295SV.doc 3/6 PE409.803v02-00

SV

Ändringsförslag 1
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet är oroat över den 
kraftiga minskning, i jämförelse med 
2008, av betalningsbemyndiganden som 
tilldelats strukturfonderna och förväntar 
sig att kommissionen ska göra en ny 
analys av utgångsläget. 

Or. pl

Ändringsförslag 2
Grażyna Staniszewska

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett pilotprojekt för 
att främja inlärandet av grannländers 
språk och att inrätta ett nätverk för 
samarbete och utbyte av god praxis för att 
förbättra förståelsen och 
kommunikationen mellan regioner. 
Parlamentet rekommenderar att projektet 
ska ha som mål att stödja studier av 
grannländers språk enligt principen om 
ömsesidighet och att det inrättas en 
plattform för utbyte av god praxis och 
samarbete mellan regioner.

Or. pl
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Ändringsförslag 3
Nathalie Griesbeck

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra 
pilotprojektet ”Eurodistrikt” för att skapa 
en integrerad administrativ nivå som är 
mer omfattande än det enkla samarbete 
över gränserna som fastslagits av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av 
den 5 juli 2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete 
(EGTS). Parlamentet tillägger att detta 
pilotprojekt syftar till att undersöka en 
rättslig grund för att inrätta en integrerad 
representationsinstans som har egen 
beslutsrätt och som samlar de 
gränsöverskridande myndigheterna inom 
följande områden: transport, ekonomisk 
utveckling, harmonisering av 
skattepolitik, miljö, avfall, turism, kultur, 
fritid, socialpolitik, hälsa, tvåspråkig 
utbildning och yrkesutbildning samt 
säkerhet.
____________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra ett 
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pilotprojekt för att främja kunskap om, 
och erfarenhet från, EU:s regionalpolitik 
i tredjeländer genom att organisera 
internationella evenemang, skapa nätverk 
mellan regionala och lokala aktörer, 
utveckla gemensamma projekt och nya 
regionala partnerskap, samt utbyta god 
praxis. Parlamentet anser att ett sådant 
pilotprojekt kraftigt skulle medverka till 
att främja EU:s värderingar och 
sammanhållningspolitik genom dessa 
regionala dialoger. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen 
samarbetar med forumet för globala 
regionala förbund (FOGAR) och det 
internationella kommunförbundet UCLG 
(United Cities and Local Governments) 
för att garantera komplementaritet och 
samordning av deras respektive åtgärder 
inom detta område.

Or. en

Ändringsförslag 5
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra ett 
”Erasmusprogram för lokalt valda” för 
att medverka till utbytet av god praxis vad 
gäller styrelseformer, och på så vis 
påbörja ett fortlöpande livslångt lärande 
för många berörda aktörer, särskilt valda 
från regionala och lokala myndigheter. 
Parlamentet rekommenderar, i detta 
avseende, att handlingsprogrammet ska 
skrivas in på regional och urban nivå i en 
strategi för integrerad utveckling som 
endast är möjlig genom en förbättring av 
styrelseformerna.
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