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Společný postoj Rady (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst.1a (nový)

1 a) Vzhledem k odlišnostem existujícím 
mezi regiony Unie, kdy příhraniční oblasti 
různých členských států mají podobnou 
úroveň rozvoje, která odpovídá kritériím 
způsobilosti, financuje Evropský fond pro 
regionální rozvoj tyto oblasti stejnou 
měrou, aby nenarušil jejich vzájemné 
partnerství a podpořil dobrou přeshraniční 
spolupráci. 

Or. fr

Odůvodnění

Příznačný pro tuto zvláštní situaci je příklad Hainaut. Ačkoli tyto dvě oblasti splňují kritéria 
„způsobilosti“, francouzské Hainaut nedostává částku odpovídající tomu, co by obdrželo, 
pokud by na ně byla uplatňována kritéria, která platí pro belgické Hainaut. Je třeba tuto 
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situaci napravit a umožnit poškozeným oblastem, aby se jim dostalo nezbytné úrovně pomoci. 

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Verges

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst.1a (nový)

1 a) Vzhledem ke zvláštnostem existujícím 
mezi regiony Unie, kdy příhraniční oblasti 
různých členských států mají podobnou 
úroveň rozvoje, která odpovídá kritériím 
označeným jako prahová pro způsobilost, 
pomáhá Evropský fond pro regionální 
rozvoj těmto oblastem odpovídajícím 
způsobem s rovnoměrnou úrovní 
financování, aby nenarušil jejich vzájemné 
partnerství.

Or. fr

Odůvodnění

Příznačný pro tuto zvláštní situaci je příklad Hainaut. Ačkoli totiž tyto dvě oblasti splňují 
kritéria „způsobilosti“, francouzské Hainaut nedovstává částku odpovídající tomu, co by 
obdrželo, pokud by na ně byla uplatňována kritéria, která platí pro belgické Hainaut. Je třeba 
tuto situaci napravit a umožnit poškozeným oblastem, aby se jim dostalo nezbytné úrovně 
pomoci.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Verges

Pozměňovací návrh 3
Čl. 6 písm.1 ea) (nové)

ea) a bude přitom dbát zejména na to, aby 
nedošlo k nerovnému zacházení ve 
financování přeshraničních regionů, které 
mají podobnou úroveň rozvoje.

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by totiž kontraproduktivní a proti vyhlášeným záměrům, aby takové nerovnosti nadále 
existovaly. Příznačný je příklad francouzského a belgického Hainaut, pokud jde o újmu, jakou 
jedné oblasti přináší situace, kterou je třeba napravit.


