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Ajánlási javaslat második olvasatra (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
a Tanács közös álláspontjáról az Európai Regionális Fejlesztési Alappal kapcsolatos európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

A Tanács közös álláspontja (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 1
2. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Tekintettel az Unió régiói között 
meglévő sajátosságokra, ha különböző 
tagállamok határ menti területei hasonló 
fejlettségi szinten állnak, melyek 
megfelelnek a meghatározott alkalmassági 
kritériumoknak, az ERFAe területeket 
egyenlő arányban finanszírozza, a köztük 
lévő partnerség akadályozásának 
elkerülése, és a határokon átnyúló sikeres 
együttműködés előmozdítása érdekében. 

Or. fr

Indokolás

Hainaut esete jól példát nyújt erre a sajátos helyzetre. Ott ugyanis, miközben a két terület 
egyaránt megfelel az alkalmassági feltételeknek, a francia Hainaut nem kapja meg ugyanazt a 
támogatást, ami járna neki abban az esetben, ha rá is a belga Hainaut-ra vonatkozó 
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feltételeket alkalmaznák. Az ilyen helyzeteket orvosolni kell azáltal, hogy az elszakított 
területeknek hozzáférhetővé tesszük a megfelelő szintű támogatást.

Módosítás, előterjesztette: Paul Verges

Módosítás: 2
2. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Tekintettel az Unió régiói között 
meglévő sajátosságokra, ha különböző 
tagállamok határ menti területei hasonló 
fejlettségi szinten állnak, melyek elérik a 
meghatározott alkalmassági kritériumokra 
vonatkozóan megállapított küszöböt, az 
ERFAe területeket azonos szinten, egyenlő 
arányban finanszírozza, a köztük lévő 
partnerség akadályozásának elkerülése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

Hainaut esete jól példát nyújt erre a sajátos helyzetre. Ott ugyanis, miközben a két terület 
egyaránt megfelel az alkalmassági feltételeknek, a francia Hainaut nem kapja meg ugyanazt a 
támogatást, ami járna neki abban az esetben, ha rá is a belga Hainaut-ra vonatkozó 
feltételeket alkalmaznák. Az ilyen helyzeteket orvosolni kell azáltal, hogy az elszakított 
területeknek hozzáférhetővé tesszük a megfelelő szintű támogatást. 

Módosítás, előterjesztette: Paul Verges

Módosítás: 3
6. cikk ea) pont (új)

ea) ügyelve többek között arra, hogy a 
hasonló fejlettségi szinten álló határ menti 
területek finanszírozása során a bánásmód 
mindennemű egyenlőtlenségét el kell 
kerülni.

Or. fr
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Indokolás

Az efféle egyenlőtlenségek ellenkező hatást váltanak ki, és ellentmondanak a meghatározott 
célkitűzéseknek. A francia és belga Hainaut példája jól illusztrálja az ilyen kiigazításra 
szoruló helyzetek által bármely területen okozott károkat.


