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Rådets fælles holdning (00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0167(COD))

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Brigitte Douay

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a. Under henvisning til de eksisterende 
særlige karakteristika mellem Unionens 
regioner, når grænseområder i de 
forskellige medlemsstater befinder sig på 
tilsvarende udviklingsniveauer og opfylder 
kriterierne for tildeling af støtte, ydes der 
finansiel støtte fra EFRU til disse områder
på lige vilkår for ikke at bringe 
partnerskabet mellem dem i fare og for at 
fremme et godt grænseoverskridende 
samarbejde.  

Or. fr

Begrundelse

Eksemplet med Hainaut illustrerer denne særlige situation. Selv om begge disse områder er 
"støtteberettigede", får den franske region Hainaut ikke det tilsvarende beløb, som den ville 
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have modtaget, hvis kriterierne for den belgiske region Hainaut havde fundet anvendelse på 
den. Sådanne situationer bør korrigeres, således at de forfordelte områder modtager det 
nødvendige støtteniveau. 

 Ændringsforslag af Paul Verges

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a. Under henvisning til de eksisterende 
særlige karakteristika mellem Unionens 
regioner, når grænseområder i de 
forskellige medlemsstater befinder sig på 
sammenlignelige udviklingsniveauer og 
opfylder kriterierne for tildeling af støtte, 
ydes der finansiel støtte fra EFRU til disse 
områder på lige vilkår for ikke at bringe 
partnerskabet mellem dem i fare.

Or. fr

Begrundelse

Eksemplet med Hainaut illustrerer denne særlige situation. Selv om begge disse områder er 
"støtteberettigede", får den franske region Hainaut ikke det tilsvarende beløb, som den ville 
have modtaget, hvis kriterierne for den belgiske region Hainaut havde fundet anvendelse på 
den. Sådanne situationer bør korrigeres, således at de forfordelte områder modtager det 
nødvendige støtteniveau. 

Ændringsforslag af Paul Verges

Ændringsforslag 3
Artikel 6, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) især sørge for at undgå enhver ulige 
behandling ved finansieringen af 
grænseområder med et tilsvarende 
udviklingsniveau.

Or. fr

Begrundelse

Det ville rent faktisk have den modsatrettede virkning og være i modstrid med de erklærede
mål, hvis sådanne uligheder fortsat får lov at eksistere. Eksemplet med den franske og den 
belgiske region Hainaut illustrerer de skader, som sådanne situationer, der bør korrigeres, 
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påfører et område.  


