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Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Brigitte Douay

Alteração 1
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. Tendo em conta as particularidades 
existentes entre as regiões da União, 
quando os territórios fronteiriços de 
diferentes Estados-Membros têm níveis de 
desenvolvimento semelhantes e que
correspondem aos critérios fixados para a 
eligibilidade, o FEDER  financia 
equitativamente estes territórios a fim de 
não comprometer a parceria entre os 
mesmos e favorecer uma boa cooperação 
transfronteiriça. 

Or. fr

Justificação

O exemplo do Hainaut ilustra este tipo de situação particular. Assim, embora os dois 
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territórios sejam "elegíveis" o Hainaut francês não obtém o equivalente do que teria obtido se
os critérios respeitantes ao Hainaut belga lhe tivessem sido aplicados. Estas situações devem 
ser corrigidas permitindo aos territórios lesados recuperar o nível de ajuda necessário.

Alteração apresentada por Paul Verges

Alteração 2
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. Tendo em conta as particularidades 
existentes entre as regiões da União, 
quando os territórios fronteiriços de 
diferentes Estados-Membros têm níveis de 
desenvolvimento semelhantes e que 
correspondem aos critérios definidos como 
limiar para a eligibilidade, o FEDER ajuda 
de uma forma equivalente com um nível de 
financiamento equitativo estes territórios a 
fim de não comprometer a parceria entre os 
mesmos. 

Or. fr

Justificação

O exemplo do Hainaut ilustra este tipo de situação particular. Assim, embora os dois 
territórios sejam "elegíveis" o Hainaut francês não obtém o equivalente do que teria obtido se 
os critérios respeitantes ao Hainaut belga lhe tivessem sido aplicados. Estas situações devem 
ser corrigidas permitindo aos territórios lesados recuperar o nível de ajuda necessário.

Alteração apresentada por Paul Verges

Alteração 3
Artigo 6, ponto 1, alínea e bis (nova)

e bis) assegura, nomeadamente, que sejam 
evitadas todas as desigualdades de 
tratamento no financiamento dos territórios 
transfronteiriços a nível de 
desenvolvimento semelhante.

Or. fr

Justificação

Seria com efeito contraproducente e contrário aos objectivos proclamados permitir a 
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existência destas desigualdades. O exemplo do Hainaut francês e belga é ilustrativo do 
prejuízo causado a um território por estas situações que devem ser rectificadas.


