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Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
Euroopan aluekehitysrahastosta

Neuvoston yhteinen kanta (00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 1
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Ottaen huomioon unionin alueiden 
väliset erityispiirteet EAKR:sta rahoitetaan 
yhtäläisesti eri jäsenvaltioiden raja-alueita, 
kun niiden kehitystaso on samanlainen ja 
ne täyttävät tukikelpoisuutta koskevat 
perusteet, jotta ei haitata niiden välistä 
kumppanuutta ja edistetään hyvää rajat 
ylittävää yhteistyötä.

Or. fr

Perustelu

Hainaut on hyvä esimerkki tällaisesta erityistilanteesta. Ranskan Hainaut ei saa yhtä paljon 
tukea kuin se olisi saanut, jos siihen olisi sovellettu samoja perusteita kuin Belgian 
Hainaut'hon, vaikka kumpikin alue täyttää tukikelpoisuutta koskevat perusteet. Tällaiset 
tilanteet on korjattava, jotta kärsineet alueet voivat saada riittävästi tukea.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Verges

Tarkistus 2
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Ottaen huomioon unionin alueiden 
väliset erityispiirteet EAKR tukee 
tasapuolisesti ja rahoittaa yhtäläisesti eri 
jäsenvaltioiden raja-alueita, kun niiden 
kehitystaso on samanlainen ja ne täyttävät 
tukikelpoisuuskynnystä koskevat perusteet, 
jotta ei haitata niiden välistä 
kumppanuutta.

Or. fr

Perustelu

Hainaut on hyvä esimerkki tällaisesta erityistilanteesta. Ranskan Hainaut ei saa yhtä paljon 
tukea kuin se olisi saanut, jos siihen olisi sovellettu samoja perusteita kuin Belgian 
Hainaut'hon, vaikka kumpikin alue täyttää tukikelpoisuutta koskevat perusteet. Tällaiset 
tilanteet on korjattava, jotta kärsineet alueet voivat saada riittävästi tukea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Verges

Tarkistus 3
6 artiklan 1 kohdan e a kohta (uusi)

e a) varmistamalla erityisesti, että 
vastaavalla kehitystasolla olevia 
raja-alueita ei kohdella rahoituksen 
suhteen epätasapuolisesti.

Or. fr

Perustelu

Tällaisen eriarvoisuuden säilyttäminen vaikuttaisi kielteisesti ja toimisi ilmoitettuja tavoitteita 
vastaan. Ranskan ja Belgian Hainaut muodostavat hyvän esimerkin tällaisten tilanteiden 
tietylle alueelle aiheuttamasta haitasta, ja nämä tilanteet on korjattava.


