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PREDLOGI SPREMEMB 1-3

Osnutek priporočila za drugo obravnavo (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj

Skupno stališče Sveta (00000/2006 – C6-0000-0000 – 2004/0167(COD))

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Brigitte Douay

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

1a. Ob upoštevanju razlik med 
posameznimi regijami Unije, če so obmejna 
ozemlja različnih držav članic na 
primerljivi ravni razvoja in izpolnjujejo 
merila za upravičenost, ESRR pravično 
financira ta ozemlja, da bi ne ogrozil 
partnerstva med njimi in spodbudil dobro 
čezmejno sodelovanje. 

Or. fr

Obrazložitev

Primer pokrajine Hainaut dobro prikazuje tovrstno situacijo. Kljub temu, da obe ozemlji 
izpolnjujeta merila upravičenosti, francoski del pokrajine Hainaut ne dobiva sredstev, ki bi 
jih dobival, če bi zanj veljali isti pogoji kot za belgijski del. Tovrstne situacije je treba 
odpraviti tako, da se prizadetim ozemljem dovoli najti ustrezno raven pomoči.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Verges

Predlog spremembe 2
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

1a. Ob upoštevanju razlik med 
posameznimi regijami Unije, če so obmejna 
ozemlja različnih držav članic na 
primerljivi ravni razvoja in izpolnjujejo 
merila za prag upravičenosti, pomoč ESRR 
ustreza ravni  pravičnega financiranja teh 
ozemelj, da bi ne ogrozili partnerstva med 
njimi.

Or. fr

Obrazložitev

Primer pokrajine Hainaut dobro prikazuje tovrstno situacijo. Kljub temu, da obe ozemlji 
izpolnjujeta merila upravičenosti, francoski del pokrajine Hainaut ne dobiva sredstev, ki bi 
jih dobival, če bi zanj veljali isti pogoji kot za belgijski del. Tovrstne situacije je treba 
odpraviti tako, da se prizadetim ozemljem dovoli najti ustrezno raven pomoči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Verges

Predlog spremembe 3
Člen 6, odstavek 1 e a) (novo)

ea) s skrbnim izogibanjem vsakemu 
neenakemu obravnavanju pri financiranju 
čezmejnih ozemelj s primerljivo ravnjo 
razvoja.

Or. fr

Obrazložitev

Dejansko bi bilo neproduktivno in v nasprotju z opredeljenimi cilji, če bi dopustili obstoj 
tolikšnih neenakosti. Primer belgijske in francoske province Hainaut je dober primer škode, 
ki jo ozemlju lahko povzročijo tovrstne situacije, ki jih je treba odpraviti.


