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Giovanni Claudio Fava
Wspólne stanowisko Rady mające na celu przyjecie rozporzadzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczacego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wspólne stanowisko Rady (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 1
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

1a. Biorąc pod uwagę specyficzne różnice 
istniejące między regionami Unii, w 
przypadku gdy tereny przygraniczne 
różnych państw członkowskich mają 
podobne i odpowiadające kryteriom wyboru 
stopnie rozwoju, FEDER sprawiedliwie 
finansuje te tereny, aby nie naruszać 
partnerstwa pomiędzy nimi oraz by sprzyjać 
dobrej współpracy transgranicznej. 

Or. fr

Uzasadnienie

Przykład Hainaut ilustruje tego rodzaju szczególną sytuację: chociaż oba tereny posiadają 
kryteria kwalifikujące je do otrzymania pomocy finansowej, francuski region Hainaut nie 
otrzymuje pomocy w tej samej wysokości, w jakiej otrzymywałby ją, gdyby zastosowano w 
jego przypadku identyczne kryteria, jakie stosuje się do Hainaut belgijskiego. Powinno się 
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zapobiegać tego typu sytuacjom, umożliwiając poszkodowanym terenom przyznanie 
niezbędnego poziomu pomocy.

Poprawkę złożył Paul Verges

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

1a. Biorąc pod uwagę specyficzne różnice 
istniejące między regionami Unii, w 
przypadku gdy tereny przygraniczne 
różnych państw członkowskich mają 
podobne poziomy rozwoju, odpowiadające 
kryteriom ustalonym jako próg kryterium 
wyboru, FEDER udziela pomocy tym 
terenom w sposób równoważny przy 
zachowaniu sprawiedliwego poziomu 
finansowania, aby nie naruszać 
partnerstwa pomiędzy nimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Przykład Hainaut ilustruje tego rodzaju szczególną sytuację: chociaż oba tereny posiadają 
kryteria kwalifikujące je do otrzymania pomocy finansowej, francuski region Hainaut nie 
otrzymuje pomocy w tej samej wysokości, w jakiej otrzymywałby ją, gdyby zastosowano w 
jego przypadku identyczne kryteria, jakie stosuje się do Hainaut belgijskiego. Powinno się 
zapobiegać tego typu sytuacjom, umożliwiając poszkodowanym terenom przyznanie 
niezbędnego poziomu pomocy.

Poprawkę złożył Paul Verges

Poprawka 3
Artykuł 6 punkt 1 e a) (nowy)

e a) starając się przede wszystkim unikać 
wszelkich przypadków nierównego 
traktowania w zakresie finansowania 
terenów transgranicznych o podobnym 
poziomie rozwoju.

Or. fr
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Uzasadnienie

Dalsze istnienie tego rodzaju nierówności byłoby w rzeczywistości sprzeczne i niezgodne z 
przedstawionymi celami. Przykład francusko-belgijskiego regionu Hainaut ilustruje szkody 
spowodowane na danym terenie przez tego typu sytuacje, którym należy zapobiegać.


