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Tarybos bendroji pozicija (0000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 1
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Atsižvelgdamas į esamus skirtumus tarp 
Sąjungos regionų, kai įvairių valstybių 
narių pasienio regionų išsivystymo lygis yra 
panašus ir atitinka tinkamumo kriterijus, 
Europos regioninės plėtros fondas tinkamai 
finansuoja šiuos regionus, kad nebūtų 
rizikuojama tarp jų esama partneryste ir 
skatinamas glaudus pasienio 
bendradarbiavimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Hainaut pavyzdys atspindi tokią padėtį. Nors abu regionai atitinka vadinamuosius tinkamus 
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kriterijus, prancūzų Hainaut negautų tiek pat, kiek gautų belgų Hainaut, jei jam būtų taikomi 
belgų Hainaut kriterijai. Tokia padėtis taisytina, leidžiant pakenktiems regionams pasinaudoti 
reikiamo lygio pagalba. 

Pakeitimą pateikė Paul Verges

Pakeitimas 2
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Atsižvelgdamas į esamus skirtumus tarp 
Sąjungos regionų, kai įvairių valstybių 
narių pasienio regionų išsivystymo lygis yra 
panašus ir atitinka tinkamumo ribos 
kriterijus, Europos regioninės plėtros 
fondas tinkamai finansuoja šiuos regionus, 
kad nebūtų rizikuojama tarp jų esama 
partneryste ir skatinamas glaudus pasienio 
bendradarbiavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Hainaut pavyzdys atspindi tokią padėtį. Nors abu regionai atitinka „tinkamus“ kriterijus, 
prancūzų Hainaut negautų tiek pat, kiek gautų belgų Hainaut, jei jam būtų taikomi belgų 
Hainaut kriterijai. Tokia padėtis taisytina, leidžiant pakenktiems regionams pasinaudoti 
reikiamo lygio pagalba. 

Pakeitimą pateikė Paul Verges

Pakeitimas 3
6 straipsnio 1ea punktas (nauja)

ea) ypač prižiūrint, kad būtų išvengta bet 
kokio neteisingo elgesio skiriant 
finansavimą panašaus išsivystymo lygio 
pasienio regionams.

Or. fr

Pagrindimas

Leidžiant egzistuoti tokiai nelygybei, iš tiesų būtų gaunami priešingi rezultatai ir tai būtų 
priešinga skelbiamiems tikslams. Prancūzų ir belgų Hainaut pavyzdys atspindi regionui dėl 
tokios taisytinos padėties padarytą žalą.
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