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Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
Padomes kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu

Padomes kopējā nostāja (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 1
2. panta 1.a daļa (jauna)

1.a Ņemot vērā Eiropas Savienības reģionu 
īpatnības, kad dažādu dalībvalstu 
pierobežas teritorijās ir līdzīgi attīstības 
līmeņi un tajās ir izpildīti noteiktie 
atbilstības kritēriji, no ERAF taisnīgi 
finansē šīs teritorijas, lai neapdraudētu to 
partnerību un veicinātu sekmīgu pārrobežu 
sadarbību. 

Or. fr

Pamatojums

Šāda veida īpašo situāciju raksturo Eno provinces piemērs. Pat ja šīm divām teritorijām ir 



AM\617821LV.doc PE 374.343v01-00 2/3 AM\

LV

„atbilstīgi” kritēriji Eno franču zona nevar izmantot to, ko tā iegūtu, ja uz to attiecinātu 
kritērijus, kādi ir noteikti attiecībā uz Eno beļģu zonu. Šīs situācijas ir jākoriģē, lai 
attiecīgajām teritorijām ļautu atgūt nepieciešamo atbalsta līmeni. 

Grozījumu iesniedza Paul Verges

Grozījums Nr. 2
2. panta 1.a daļa (jauna)

1.a Ņemot vērā Eiropas Savienības reģionu 
pašreizējās īpatnības, kad dažādu 
dalībvalstu pierobežas teritorijās ir līdzīgi 
attīstības līmeņi un tajās ir izpildīti kritēriji, 
kas noteikti kā atbilstības minimālā robeža, 
ERAF sniedz vienlīdzīgu atbalstu, kurš 
līdzvērtīgs ar šo teritoriju taisnīgu 
finansējumu, lai neapdraudētu to 
partnerību.

Or. fr

Pamatojums

Šāda veida īpašo situāciju raksturo Eno provinces piemērs. Pat ja šīm divām teritorijām ir 
„atbilstīgi” kritēriji Eno franču zona nevar izmantot to, ko tā iegūtu, ja uz to attiecinātu 
kritērijus, kādi ir noteikti attiecībā uz Eno beļģu zonu. Šīs situācijas ir jākoriģē, lai 
attiecīgajām teritorijām ļautu atgūt nepieciešamo atbalsta līmeni. 

Grozījumu iesniedza Paul Verges

Grozījums Nr. 3
6. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) īpaši cenšoties novērst jebkādu 
nevienlīdzīgu attieksmi tādu pārrobežas 
teritoriju finansēšanā, kuru attīstība ir 
līdzīga.

Or. fr

Pamatojums

Patiešām, iecerētajam pilnīgi pretējs un noteiktajiem mērķiem neatbilstošs būs rezultāts, ja 
šādu nevienlīdzību atstās spēkā. Piemērs ar Eno provinces franču un beļģu zonu apliecina, 
kādu kaitējumu kādai teritorijai rodas situācijas, kas ir jānovērš.
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