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Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
Kοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης

Κοινή θέση του Συμβουλίου (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0495(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που 
διακρίνουν τις περιοχές της Ένωσης και 
εφόσον μεθοριακές περιοχές διαφορετικών 
κρατών μελών με παρόμοιο επίπεδο 
ανάπτυξης ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί 
εξίσου τις εν λόγω περιοχές ούτως ώστε να 
μην τεθεί εν κινδύνω η εταιρική σχέση 
μεταξύ τους αλλά αντιθέτως να ευνοηθεί η 
καλή διασυνοριακή συνεργασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του Hainaut είναι ενδεικτική αυτής της ιδιόρρυθμης κατάστασης. Διότι, αν και 
αμφότερες οι περιοχές πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το γαλλικό Hainaut δεν λαμβάνει 
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το ποσό που θα λάμβανε εάν εφαρμόζονταν στην περίπτωσή του τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για το βελγικό Hainaut. Αυτού του είδους οι καταστάσεις πρέπει να 
διορθωθούν για να μπορέσουν οι περιοχές που ζημιώνονται να λάβουν την απαιτούμενη 
ενίσχυση. 

Τροπολογία: Paul Verges

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που 
διακρίνουν τις περιοχές της Ένωσης και 
εφόσον μεθοριακές περιοχές διαφορετικών 
κρατών μελών με παρόμοιο επίπεδο 
ανάπτυξης ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που λειτουργούν ως κατώφλιο 
επιλεξιμότητας, το ΕΤΠΑ παράσχει 
ισοδύναμη ενίσχυση επί δίκαιης 
χρηματοπιστωτικής βάσης σε αυτές τις 
περιοχές ούτως ώστε να μην τεθεί εν 
κινδύνω η εταιρική σχέση μεταξύ τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση του Hainaut είναι ενδεικτική αυτής της ιδιόρρυθμης κατάστασης. Διότι, αν και 
αμφότερες οι περιοχές πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το γαλλικό Hainaut δεν λαμβάνει 
το ποσό που θα λάμβανε εάν εφαρμόζονταν στην περίπτωσή του τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για το βελγικό Hainaut. Αυτού του είδους οι καταστάσεις πρέπει να 
διορθωθούν για να μπορέσουν οι περιοχές που ζημιώνονται να λάβουν την απαιτούμενη 
ενίσχυση.

Τροπολογία: Paul Verges

Τροπολογία 3
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο εα (νέο)

εα) Μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε άνιση μεταχείριση στην 
χρηματοδότηση των διασυνοριακών 
περιοχών με παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα ήταν όντως αντιπαραγωγικό και αντίθετο στους διακυρηγμένους στόχους να αφεθούν να 
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υπάρχουν τέτοιου είδους ανισότητες. Το παράδειγμα του γαλλικού και του βελγικού Hainaut
είναι ενδεικτικό της βλάβης που υφίσταται μία περιοχή από παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 


