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Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 1
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Gezien de bestaande specifieke 
verschillen tussen de regio's van de Unie,
en aangezien grensregio's van 
verschillende lidstaten vergelijkbare 
ontwikkelingsniveaus hebben en voldoen 
aan de criteria voor subsidiabiliteit, 
financiert het EFRO deze regio's op billijke 
wijze, teneinde de partnerschappen tussen 
die regio's niet in de wielen te rijden en een 
goede grensoverschrijdende samenwerking 
te bevorderen. 

Or. fr
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Motivering

Het voorbeeld van Hainaut is met name illustratief voor dit soort situaties. Ook al voldoen 
beide regio's aan een aantal criteria voor subsidiabiliteit, ontvangt de Franse regio Hainaut 
niet het equivalente bedrag dat deze regio ontvangen zou hebben indien dezelfde criteria 
zouden zijn toegepast als op de Belgische regio Hainaut. Dergelijke situaties moeten worden 
gecorrigeerd door de benadeelde regio's in staat te stellen alsnog het benodigde niveau aan 
steun te ontvangen.

Amendement ingediend door Paul Verges

Amendement 2
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Gezien de bestaande specifieke 
verschillen tussen de regio's van de Unie, 
en aangezien grensregio's van 
verschillende lidstaten vergelijkbare 
ontwikkelingsniveaus hebben en voldoen 
aan de criteria voor subsidiabiliteit, biedt 
het EFRO deze regio's op equivalente wijze 
steun met een gelijkwaardig niveau van 
financiering, teneinde de partnerschappen 
tussen die regio's niet in de wielen te rijden.

Or. fr

Motivering

Het voorbeeld van Hainaut is met name illustratief voor dit soort situaties. Ook al voldoen 
beide regio's aan een aantal criteria voor subsidiabiliteit, ontvangt de Franse regio Hainaut 
niet het equivalente bedrag dat deze regio ontvangen zou hebben indien dezelfde criteria 
zouden zijn toegepast als op de Belgische regio Hainaut. Dergelijke situaties moeten worden 
gecorrigeerd door de benadeelde regio's in staat te stellen alsnog het benodigde niveau aan 
steun te ontvangen.

Amendement ingediend door Paul Verges

Amendement 3
Artikel 6, punt 1, letter e bis (nieuw)

e bis) er met name op toe te zien dat alle 
vormen van ongelijke behandeling bij de 
steunverlening aan grensoverschrijdende 
regio's met een gelijkwaardig 
ontwikkelingsniveau vermeden worden.
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Or. fr

Motivering

Het lijkt in feite contraproductief en in strijd met de afgekondigde doelstellingen om 
dergelijke ongelijkheden te laten voortbestaan. Het voorbeeld van het Franse en het 
Belgische Hainaut is illustratief voor de nadelen die een regio kan ondervinden vanwege 
dergelijke situaties, die dan ook rechtgezet moeten worden.


