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Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 374.111v01-00)
Giovanni Claudio Fava
Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Rådets gemensamma ståndpunkt (.../2006 – C6-.../... – 2004/0167(COD))

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Brigitte Douay

Ändringsförslag 1
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. Mot bakgrund av särdragen i EU:s 
regioner och då olika medlemsstaters 
gränsområden har likartade
utvecklingsnivåer och uppfyller kriterierna 
för stödberättigande finansierar ERUF 
dessa områden på lika villkor för att inte 
äventyra partnerskapet mellan dessa och 
gynna ett gott gränsöverskridande 
samarbete.

Or. fr

Motivering

Exemplet med Hainaut är beskrivande för denna situation. Även om båda områdena är 
”stödberättigande” får inte det franska Hainaut lika mycket som om kriterierna för det 
belgiska Hainaut hade tillämpats på området. Dessa situationer bör rättas till så att områden 
som missgynnats återfår behövlig stödnivå.
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Ändringsförslag från Paul Verges

Ändringsförslag 2
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. Mot bakgrund av särdragen i EU:s 
regioner och då olika medlemsstaters 
gränsområden har likartade 
utvecklingsnivåer och uppfyller 
tröskelkriterierna för stödberättigande
stöder ERUF dessa områden på lika villkor
och med en likvärdig finansiering för att 
inte äventyra partnerskapet mellan dessa.

Or. fr

Motivering

Exemplet med Hainaut är beskrivande för denna situation. Även om båda områdena är 
”stödberättigande” får inte det franska Hainaut lika mycket som om kriterierna för det 
belgiska Hainaut hade tillämpats på området. Dessa situationer bör rättas till så att områden 
som missgynnats återfår behövlig stödnivå.

Ändringsförslag från Paul Verges

Ändringsförslag 3
Artikel 6, punkt 1, led ea (nytt)

ea) särskilt arbeta för att undvika all 
ojämlik behandling vid finansiering av 
gränsöverskridande områden som har en 
likartad utvecklingsnivå.

Or. fr

Motivering

Dessa orättvisor är kontraproduktiva och strider mot uppställda mål. Exemplet med franska 
och belgiska Hainaut är beskrivande för den skada som sådana situationer förorsakar ett 
område. Dessa orättvisor bör rättas till.


