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Τροπολογία 4
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut και Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 
περιορισμένες παρεμβάσεις για την 
ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 
εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 
μέλη τα οποία προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή 
μετά την ημερομηνία αυτή. Οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. 

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 
περιορισμένες παρεμβάσεις για την 
ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 
εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 
μέλη. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

Or. en

Τροπολογία 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 
περιορισμένες παρεμβάσεις για την 
ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 
εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 
περιορισμένες παρεμβάσεις για την 
ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 
εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 
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μέλη τα οποία προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή 
μετά την ημερομηνία αυτή. Οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

μέλη. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το θέμα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αφορά το σύνολο των κρατών μελών. Δεν  
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και εκείνων που προσχώρησαν πριν από αυτήν την 
ημερομηνία αυτή.  

Τροπολογία 6
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut and Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στα κράτη μέλη στα οποία 
εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, 
μεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών 
περιοχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις 
στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των 
κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές 
περιοχές.

(3) Σε ορισμένα κράτη μέλη, μεγάλος 
αριθμός περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 
ζει, επίσης, εκτός των αστικών περιοχών.  
Επομένως, είναι αναγκαίο να επεκταθούν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών 
ώστε να καλύψουν και τις στεγαστικές 
παρεμβάσεις υπέρ των κοινοτήτων αυτών 
που ζουν στις αγροτικές περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η νέα διάταξη για τις στεγαστικές παρεμβάσεις για περιθωριοποιημένες κοινότητες θα πρέπει 
να αφορά όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνον εκείνα που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 
2004 ή μετά από την ημερομηνία αυτή.  Συνεπώς, η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να 
τροποποιηθεί ανάλογα.

Τροπολογία 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στα κράτη μέλη στα οποία 
εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,
μεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών 
περιοχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις 
στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των 
κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές 
περιοχές.

(3) Mεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών 
περιοχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις 
στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των 
κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το θέμα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αφορά το σύνολο των κρατών μελών. Δεν  
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και εκείνων που προσχώρησαν πριν από αυτήν την 
ημερομηνία αυτή.  
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Τροπολογία 8
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 
αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 
περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής 
ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 
πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες 
για την αντικατάσταση των υπαρχουσών 
κατοικιών από νεόδμητες.

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 
αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 
περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής 
ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 
πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες 
για την ανακαίνιση και την 
αντικατάσταση των υπαρχουσών 
κατοικιών από νεόδμητες υψηλής 
περιβαλλοντικής ποιότητας στον ίδιο 
χώρο.

Or. fr

Τροπολογία 9
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 
αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 
περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής 
ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 
πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες 
για την αντικατάσταση των υπαρχουσών 
κατοικιών από νεόδμητες.

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 
αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 
περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής 
ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 
πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες 
για την ανακαίνιση και την 
αντικατάσταση των υπαρχουσών 
κατοικιών, και από νεόδμητες, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
υποδομών για τις τοπικές κοινότητες. 

Or. en
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Τροπολογία 10
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών 
των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι 
στεγαστικές παρεμβάσεις για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία 
περιλαμβάνει κυρίως ενέργειες στους 
τομείς της παιδείας, της υγείας, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης 
και της ασφάλειας.

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών 
των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι 
στεγαστικές παρεμβάσεις για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία 
περιλαμβάνει κυρίως ενέργειες στους 
τομείς της παιδείας, της υγείας, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης 
και της ασφάλειας και εγγυάται με 
συνοδευτικά μέτρα κοινωνικού 
χαρακτήρα τη διατήρηση αυτών των 
κοινοτήτων στις κατοικίες τους μετά τις 
εργασίες ανακαίνισης.

Or. fr

Τροπολογία 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών 
των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι 
στεγαστικές παρεμβάσεις για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία 
περιλαμβάνει κυρίως ενέργειες στους 
τομείς της παιδείας, της υγείας, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης 
και της ασφάλειας.

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών 
των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι 
στεγαστικές παρεμβάσεις για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης 
προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει κυρίως 
ενέργειες στους τομείς της παιδείας, της 
υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων, της 
απασχόλησης και της ασφάλειας.



PE430.334v04-00 8/13 AM\794105EL.doc

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες θα πρέπει να 
έχουν στόχο την βελτίωση της βιώσιμης ενσωμάτωσης αυτών των κοινοτήτων. Η ανακαίνιση 
και η αντικατάσταση των υφισταμένων κτιρίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
με αυτήν την προοπτική. 

Τροπολογία 12
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut and Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες και υπό τους ακόλουθους 
όρους:

(α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια:

(α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια:

(i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·

(i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·

(ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.

(ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.
(αα) Οι δαπάνες του σημείου (α)(i) είναι 
επιλέξιμες μόνο για εκείνα τα κράτη μέλη 
που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα· 
Οι δαπάνες του σημείου (α)(ii) είναι 
επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

(β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 

(β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
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επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by 
introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those 
Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for 
marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of 
major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, 
it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not 
cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other 
housing interventions (point 2(a)(i)).

Τροπολογία 13
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες και υπό τους ακόλουθους 
όρους:

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια:

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια:

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·

ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.

ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες
κοινότητες.
αα) Οι δαπάνες του σημείου α)i) είναι 
επιλέξιμες μόνο για εκείνα τα κράτη μέλη 
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που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα·

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Housing for marginalised communities - and especially for the Roma population - represents 
an issue of major concern in many Member States, including the EU-15. The current proposal 
to revise the ERDF Regulation - by introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) 
– only covers those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004 and thus 
only partially addresses the problem at hand. The measure should tackle the issue of 
marginalised communities in whichever European region it needs. Such a measure sends a 
very clear and positive message to the citizens without any budgetary implications.

Τροπολογία 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες στέγασης είναι επιλέξιμες 
υπό τους ακόλουθους όρους:

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·
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ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.

ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης προσέγγισης για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες,

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

β) η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ' ανώτατο όριο στο 3% 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2% 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το θέμα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αφορά το σύνολο των κρατών μελών. Δεν  
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και εκείνων που προσχώρησαν πριν από αυτήν την 
ημερομηνία αυτή.  

Τροπολογία 15
Karima Delli και Catherine Greze

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες και υπό τους ακόλουθους 
όρους:

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό
αποκλεισμό·

i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 
από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό 
αποκλεισμό·
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ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.

ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 
της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % 
της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 16
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημείο 
ii) του πρώτου εδαφίου, οι παρεμβάσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν την 
αντικατάσταση υπαρχουσών κατοικιών 
από νεόδμητα σπίτια.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου
στοιχείa α) σημείο i) και α) σημείο ii), οι 
παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
την ανακαίνιση και την αντικατάσταση
υπαρχουσών κατοικιών από νεόδμητα 
σπίτια.

Or. fr

Τροπολογία 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello και Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τον 
κατάλογο των κριτηρίων των 
απαιτούμενων για τον καθορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στο στοιχείο α) 

Η Επιτροπή εκδίδει τον κατάλογο των 
κριτηρίων των απαιτούμενων για τον 
καθορισμό των περιοχών που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) σημείο i) του πρώτου 
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σημείο i) του πρώτου εδαφίου και τον 
κατάλογο των επιλέξιμων παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006.»

εδαφίου και τον κατάλογο των επιλέξιμων 
παρεμβάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 103 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την επανεγγραφή της προηγούμενης διατύπωσης του άρθρου 7- τελικό μέρος -
κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να συνεχίσει να επιτελεί το αρχικό 
καθήκον που της ανατίθεται από τον κανονισμό στον τομέα της αξιολόγησης και του 
καθορισμού των κριτηρίων για τις παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των στεγαστικών 
παρεμβάσεων στα νέα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και 
προστιθέμενη αξία στις πολιτικές, έχοντας συγχρόνως υπόψη το κόστος τους. 


