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Pozměňovací návrh 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut a Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti Společenství je nezbytné 
podpořit omezené intervence do renovace 
existujících budov, které slouží k bydlení,
v členských státech, které přistoupily
k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později. Uvedené intervence mohou 
probíhat za podmínek stanovených v čl. 7 
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 
července 2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/1999. 

(1) Pro posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti Společenství je nezbytné 
podpořit omezené intervence do renovace 
existujících budov, které slouží k bydlení,
v členských státech. Uvedené intervence 
mohou probíhat za podmínek stanovených
v čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze 
dne 5. července 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1783/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti Společenství je nezbytné 
podpořit omezené intervence do renovace 
existujících budov, které slouží k bydlení,
v členských státech, které přistoupily
k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později. Uvedené intervence mohou 
probíhat za podmínek stanovených v čl. 7 
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 
července 2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 

(1) Pro posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti Společenství je nezbytné 
podpořit omezené intervence do renovace 
existujících budov, které slouží k bydlení,
v členských státech. Uvedené intervence 
mohou probíhat za podmínek stanovených
v čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze 
dne 5. července 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1783/1999.
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č. 1783/1999.

Or. fr

Odůvodnění

Otázka marginalizovaných společenství se dotýká všech členských států. Rozlišování mezi 
členskými státy, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a těmi, 
které přistoupily před tímto datem, není na místě. 

Pozměňovací návrh 6
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut a Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V členských státech, na něž se použije 
čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006, 
žije velké množství marginalizovaných 
společenství i mimo městské oblasti. Proto 
je nezbytné rozšířit způsobilost výdajů na 
intervence do bydlení ve prospěch těchto 
společenství žijících ve venkovských 
oblastech.

(3) V několika členských státech žije velké 
množství marginalizovaných společenství
i mimo městské oblasti. Proto je nezbytné 
rozšířit způsobilost výdajů na intervence do 
bydlení ve prospěch těchto společenství 
žijících ve venkovských oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Nové ustanovení o intervencích do bydlení pro marginalizovaná společenství by se mělo 
vztahovat na všechny členské státy a nikoli pouze na ty, které k Evropské unii přistoupily dne 
1. května 2004 nebo později. Tento bod odůvodnění by tudíž měl být odpovídajícím způsobem 
změněn.
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Pozměňovací návrh 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V členských státech, na něž se použije 
čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006, 
žije velké množství marginalizovaných 
společenství i mimo městské oblasti. Proto 
je nezbytné rozšířit způsobilost výdajů na 
intervence do bydlení ve prospěch těchto 
společenství žijících ve venkovských 
oblastech.

(3) Velké množství marginalizovaných 
společenství žije i mimo městské oblasti. 
Proto je nezbytné rozšířit způsobilost 
výdajů na intervence do bydlení ve 
prospěch těchto společenství žijících ve 
venkovských oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Otázka marginalizovaných společenství se dotýká všech členských států. Rozlišování mezi 
členskými státy, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a těmi, 
které přistoupily před tímto datem, není na místě. 

Pozměňovací návrh 8
Karima Delli

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé
i výdaje na nahrazení stávajících domů 
nově postavenými domy.

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé
i výdaje na renovaci stávajících domů
a výdaje na jejich nahrazení nově 
postavenými domy na stejném místě, které 
budou vysoce kvalitní z hlediska životního 
prostředí.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Tamás Deutsch

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé
i výdaje na nahrazení stávajících domů 
nově postavenými domy.

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé
i výdaje na renovaci stávajících domů
a výdaje na jejich nahrazení nově 
postavenými domy, se zvláštním ohledem 
na rozvoj infrastruktur pro místní 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souladu se zásadou č. 1 uvedených 
společných základních zásad a za účelem 
snížení rizika segregace by intervence do 
bydlení pro marginalizovaná společenství 
měly probíhat v rámci integrovaného 
přístupu, který zahrnuje zejména činnosti
v oblasti vzdělávání, zdraví, sociálních 
věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti.

(6) V souladu se zásadou č. 1 uvedených 
společných základních zásad a za účelem 
snížení rizika segregace by intervence do 
bydlení pro marginalizovaná společenství 
měly probíhat v rámci integrovaného 
přístupu, který zahrnuje zejména činnosti
v oblasti vzdělávání, zdraví, sociálních 
věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti a který 
zaručí prostřednictvím sociální podpory, 
aby se po dokončení renovací tato 
společenství ve svém bydlení udržela.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souladu se zásadou č. 1 uvedených 
společných základních zásad a za účelem 
snížení rizika segregace by intervence do 
bydlení pro marginalizovaná společenství 
měly probíhat v rámci integrovaného 
přístupu, který zahrnuje zejména činnosti
v oblasti vzdělávání, zdraví, sociálních 
věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti.

(6) V souladu se zásadou č. 1 uvedených 
společných základních zásad a za účelem 
snížení rizika segregace by intervence do 
bydlení pro marginalizovaná společenství 
měly probíhat v rámci integrovaného
a udržitelného přístupu, který zahrnuje 
zejména činnosti v oblasti vzdělávání, 
zdraví, sociálních věcí, zaměstnanosti
a bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Intervence do oblasti bydlení pro marginalizovaná společenství by měly mít za cíl podpořit 
udržitelné začlenění těchto společenství. Renovace a nahrazení stávajících budov se musí 
provádět výlučně s tímto cílem.

Pozměňovací návrh 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut a Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé pouze
v členských státech, které přistoupily
k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později, a to za těchto podmínek:

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé za těchto 
podmínek: 

a) výdaje jsou programovány v jednom a) výdaje jsou programovány v jednom
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z těchto rámců: z těchto rámců:
i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení;

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení;

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;
aa) Výdaje podle písm. a) bodu i) jsou 
způsobilé pouze v členských státech, které 
přistoupily k Evropské unii dne 1. května 
2004 nebo později; výdaje podle písm. a) 
bodu ii) jsou způsobilé pro všechny 
členské státy.

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

Or. en

Odůvodnění

Otázka, již se v současnosti snaží vyřešit revize nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj zavedením nového ustanovení podle čl. 7 odst. 2 písm. a) bodu ii), se netýká pouze těch 
členských států, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později. Bydlení 
pro marginalizovaná společenství, a zejména pro romské obyvatele, ve skutečnosti 
představuje tíživý problém pro řadu členských států EU-15. Ze zásady je navíc nezbytně 
nutné, aby se toto nové opatření podle odst. 2 písm. a) bodu ii) vyhnulo zastaralému 
rozlišování mezi „starými“ a „novými“ členskými státy, jako je tomu ve stávajícím režimu pro 
jiné intervence do bydlení (odst. 2 písm. a) bod i)).

Pozměňovací návrh 13
Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé pouze
v členských státech, které přistoupily

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé za těchto 
podmínek:
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k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později, a to za těchto podmínek:
a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců:

a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců:

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení; 

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení; 

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;
aa) Výdaje podle písm. a) bodu i) jsou 
způsobilé pouze v členských státech, které 
přistoupily k Evropské unii dne 1. května 
2004 nebo později;

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

Or. en

Odůvodnění

Bydlení pro marginalizovaná společenství, a zejména pro romské obyvatele, představuje tíživý 
problém pro řadu členských států, včetně států EU-15. Současný návrh revize nařízení
o Evropském fondu pro regionální rozvoj – jež zahrnuje nové ustanovení podle čl. 7 odst. 2 
písm. a) bodu ii) – se týká pouze těch členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 
2004 nebo později, a daný problém tedy řeší jen částečně. Toto opatření by mělo řešit otázku 
marginalizovaných společenství, v kterémkoli evropském regionu to bude potřeba. Takové 
opatření je jasným a pozitivním znamením pro občany, aniž by jakýmkoli způsobem ovlivnilo 
rozpočet.

Pozměňovací návrh 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé pouze

2. Výdaje na bydlení jsou způsobilé za 
těchto podmínek:
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v členských státech, které přistoupily
k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později, a to za těchto podmínek:
a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců: 

a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců: 

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení;

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení;

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;

ii) rámec integrovaného a udržitelného
přístupu pro marginalizovaná společenství;

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

Or. fr

Odůvodnění

Otázka marginalizovaných společenství se dotýká všech členských států. Rozlišování mezi 
členskými státy, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a těmi, 
které přistoupily před tímto datem, není na místě. 

Pozměňovací návrh 15
Karima Delli a Catherine Greze

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
 Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé pouze
v členských státech, které přistoupily
k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo 
později, a to za těchto podmínek:

2. Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie, jak stanoví 
odstavec 1a, jsou způsobilé za těchto 
podmínek:

a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců:

a) výdaje jsou programovány v jednom
z těchto rámců:
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i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení; 

i) rámec integrovaného přístupu k rozvoji 
měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo 
by mohlo docházet k fyzickému chátrání 
staveb a sociálnímu vyloučení; 

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;

ii) rámec integrovaného přístupu pro 
marginalizovaná společenství;

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

b) příděly na výdaje na bydlení nepřekročí 
buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
operační programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Karima Delli

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu ii) mohou intervence zahrnovat 
nahrazení stávajícího bydlení nově 
postavenými domy.

Pro účely prvního pododstavce písm. a)
bodů i) a ii) mohou intervence zahrnovat 
renovaci stávajícího bydlení a jeho
nahrazení nově postavenými domy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello a Nuno Teixeira

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7– odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout seznam kritérií 
nezbytných pro určení oblastí uvedených
v prvním pododstavci písm. a) bodu i)

Komise přijme seznam kritérií nezbytných 
pro určení oblastí uvedených v prvním 
pododstavci písm. a) bodu i) a seznam 
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a seznam způsobilých intervencí postupem 
podle čl. 103 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1083/2006.

způsobilých intervencí postupem podle 
čl. 103 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme přeformulovat předchozí verzi závěrečné části článku 7 tak, aby Evropská komise 
mohla i nadále vykonávat své povinnosti vyplývající z nařízení v oblasti hodnocení a určování 
kritérií pro intervence, zejména pokud jde o intervence do bydlení v nových členských státech,
s cílem zaručit účinnost a přidanou hodnotu politik, a to rovněž z hlediska nákladů.


