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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Brigitte Douay

Emenda 1
Artikolu 2, paragrafu 1a (ġdid)

1 a. Meta jiġu kkunsidrati d-differenzi li 
jeżistu bejn ir-reġjuni ta' l-Unjoni, peress li 
xi territorji konfinali ta' Stati membri 
differenti għandhom livelli ta' żvilupp li 
jixxiebhu u li jikkorrispondu mal-kriterji 
magħrufa għall-eliġibilità, il-FEDER 
tiffinanzja b'mod ugwali dawn it-territorji 
biex ma tagħmilx ħsara għas-sħubija ta' 
bejniethom u biex tippromwovi 
koperazzjoni tajba transkonfinali. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-eżempju tal-Hainault huwa xbieha rappreżentattiva ta' dan it-tip ta' sitwazzjoni partikulari.
Għaliex, ukoll jekk dawn iż-żewġ territorji għandhom kull wieħed kriterji "eligibbli", il-

Hainault Franċiż ma jakkwistax l-ekwivalenti ta' dak li kien jakkwista li kieku ġew applikati 
għalih il-kriterji għall-Hainault Belġjan. Dawn is-sitwazzjonijiet għandhom jiġu korretti billi 
jiġi permess għat-territorji milquta li jkollhom il-livell ta' għajnuna neċessarja.

Emenda mressqa minn Paul Verges

Emenda 2
Artikolu 2, paragrafu 1a (ġdid)

1 a. Meta jiġu kkunsidrati d-differenzi li 
jeżistu bejn ir-reġjuni ta' l-Unjoni, peress li 
xi territorji konfinali ta' Stati membri 
differenti għandhom livelli ta' żvilupp li 
jixxiebhu u li jikkorrispondu mal-kriterji 
magħrufa bħala l-għatba għall-eliġibilità, 
il-FEDER tgħin b'mod ekwivalenti b'livell 
ta' finanzjament xieraq dawn it-territorji 
biex ma tagħmilx ħsara għas-sħubija ta' 
bejniethom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eżempju ta' Hainault huwa xbieha rappreżentattiva ta' dan it-tip ta' sitwazzjoni partikulari. 
Għaliex, ukoll jekk dawn iż-żewġ territorji għandhom kull wieħed kriterji "eligibbli", il-
Hainault Franċiż ma jakkwistax l-ekwivalenti ta' dak li kien jakkwista li kieku ġew applikati 
għalih il-kriterji għall-Hainault Belġjan. Dawn is-sitwazzjonijiet għandhom jiġu korretti billi 
jiġi permess għat-territorji milquta li jkollhom il-livell ta' għajnuna neċessarja. 

Emenda mressqa minn Paul Verges

Emenda 3
L-Artikolu 6, punt (1 e a) (ġdid)

e a) biex jiġi żgurat b'mod partikulari li 
jiġu evitati trattamenti diżugwali dwar il-
finanzjament lill-territorji transkonfinali li 
għandhom livell ta' żvilupp li jixxiebah.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-fatt ikun kontroproduttiv u jmur kontra l-objettivi ddikjarati li jitħallew dawn id-
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diżugwaljanzi. L-eżempju tal- Hainault Franċiż u Belġjan huwa xbieha rappreżentattiva tal-
preġudizzju kkawżat minn dawn is-sitwazzjonijiet fuq territorju li jridu jiġu kkoreġuti.


