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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Et tugevdada ühenduse majanduslikku 
ja sotsiaalset ühtekuuluvust, on vaja 
toetada teatavaid meetmeid, millega 
renoveerida olemasolevaid eluasemena 
kasutatavaid ehitisi liikmesriikides, mis 
liitusid Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või 
pärast seda. Neid meetmeid saab võtta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1080/2006
(mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1783/1999) artikli 7 lõikes 
2 sätestatud tingimustel.

(1) Et tugevdada ühenduse majanduslikku 
ja sotsiaalset ühtekuuluvust, on vaja 
toetada teatavaid meetmeid, millega 
renoveerida olemasolevaid eluasemena 
kasutatavaid ehitisi liikmesriikides. Neid 
meetmeid saab võtta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruse
(EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1783/1999) artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Et tugevdada ühenduse majanduslikku 
ja sotsiaalset ühtekuuluvust, on vaja 
toetada teatavaid meetmeid, millega 
renoveerida olemasolevaid eluasemena 
kasutatavaid ehitisi liikmesriikides, mis 
liitusid Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või 
pärast seda. Neid meetmeid saab võtta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1080/2006
(mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 1783/1999) artikli 7 lõikes 

(1) Et tugevdada ühenduse majanduslikku 
ja sotsiaalset ühtekuuluvust, on vaja 
toetada teatavaid meetmeid, millega 
renoveerida olemasolevaid eluasemena 
kasutatavaid ehitisi liikmesriikides. Neid 
meetmeid saab võtta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruse
(EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1783/1999) artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
tingimustel.
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2 sätestatud tingimustel.

Or. fr

Selgitus

Marginaliseerunud kogukondade küsimus puudutab kõiki liikmesriike. Ei tohiks eristada 
liikmesriike, kes ühinesid liiduga 1. mail 2004 või pärast seda, nendest, kes ühinesid varem. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikides, mille suhtes 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 lõiget 2, elavad paljud 
marginaliseerunud kogukonnad ka 
väljaspool linnapiirkonda. Seega on vaja 
elamumajandusmeetmete võtmiseks 
tehtavate kulutuste abikõlblikkuse 
kriteeriume laiendada nende kogukondade 
suhtes, kes elavad maapiirkondades.

(3) Mitmes liikmesriigis elavad paljud 
marginaliseerunud kogukonnad ka 
väljaspool linnapiirkonda. Seega on vaja 
elamumajandusmeetmete võtmiseks 
tehtavate kulutuste abikõlblikkuse 
kriteeriume laiendada nende kogukondade 
suhtes, kes elavad maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Uus säte marginaliseerunud kogukondadele suunatud elamumajandusmeetmete kohta peaks 
puudutama kõiki liikmesriike, mitte ainult neid, kes ühinesid ELiga pärast 1. maid 2004. 
Seepärast tuleks käesolevat põhjendust vastavalt muuta.
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Muudatusettepanek 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikides, mille suhtes 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 lõiget 2, elavad paljud 
marginaliseerunud kogukonnad ka 
väljaspool linnapiirkonda. Seega on vaja 
elamumajandusmeetmete võtmiseks 
tehtavate kulutuste abikõlblikkuse 
kriteeriume laiendada nende kogukondade 
suhtes, kes elavad maapiirkondades.

(3) Paljud marginaliseerunud kogukonnad
elavad ka väljaspool linnapiirkonda. Seega 
on vaja elamumajandusmeetmete 
võtmiseks tehtavate kulutuste 
abikõlblikkuse kriteeriume laiendada nende 
kogukondade suhtes, kes elavad 
maapiirkondades.

Or. fr

Selgitus

Marginaliseerunud kogukondade küsimus puudutab kõiki liikmesriike. Ei tohiks eristada 
liikmesriike, kes ühinesid liiduga 1. mail 2004 või pärast seda, nendest, kes ühinesid varem. 

Muudatusettepanek 8
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata sellest, kas need 
kogukonnad paiknevad linna- või 
maapiirkondades, peaks seal valitsevate 
erakordselt halva kvaliteediga 
elamistingimuste tõttu olema abikõlblikud 
ka need kulutused, mis tehakse 
olemasolevate majade asendamiseks 
uusehitistega.

(4) Olenemata sellest, kas need 
kogukonnad paiknevad linna- või 
maapiirkondades, peaks seal valitsevate 
erakordselt halva kvaliteediga 
elamistingimuste tõttu olema abikõlblikud 
ka need kulutused, mis tehakse 
olemasolevate majade renoveerimiseks ja 
nende asendamiseks samas asukohas 
kõrge keskkonnakvaliteediga
uusehitistega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata sellest, kas need 
kogukonnad paiknevad linna- või 
maapiirkondades, peaks seal valitsevate 
erakordselt halva kvaliteediga 
elamistingimuste tõttu olema abikõlblikud 
ka need kulutused, mis tehakse 
olemasolevate majade asendamiseks 
uusehitistega.

(4) Olenemata sellest, kas need 
kogukonnad paiknevad linna- või 
maapiirkondades, peaks seal valitsevate 
erakordselt halva kvaliteediga 
elamistingimuste tõttu olema abikõlblikud 
ka need kulutused, mis tehakse 
olemasolevate majade renoveerimiseks 
ning asendamiseks, sh nende 
asendamiseks uusehitistega, pöörates 
erilist tähelepanu kohalike kogukondade 
infrastruktuuride arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vastavalt ühiste põhimõtete 1. 
põhimõttele (selleks, et vältida eraldatuse 
ohtu) tuleks marginaliseerunud 
kogukondadele suunatud 
elamumajandusmeetmeid võtta 
integreeritud lähenemise raames, mis 
hõlmab meetmeid eelkõige haridus-, 
tervishoiu-, sotsiaal-, tööhõive- ja 
turvalisuse valdkonnas.

(6) Vastavalt ühiste põhimõtete 1. 
põhimõttele (selleks, et vältida eraldatuse 
ohtu) tuleks marginaliseerunud 
kogukondadele suunatud 
elamumajandusmeetmeid võtta 
integreeritud lähenemise raames, mis 
hõlmab meetmeid eelkõige haridus-, 
tervishoiu-, sotsiaal-, tööhõive- ja 
turvalisuse valdkonnas ning mis tagab 
sotsiaaltoetusmeetmete abil, et need 
kogukonnad jäävad elamutesse ka pärast 
renoveerimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vastavalt ühiste põhimõtete 1. 
põhimõttele (selleks, et vältida eraldatuse 
ohtu) tuleks marginaliseerunud 
kogukondadele suunatud 
elamumajandusmeetmeid võtta 
integreeritud lähenemise raames, mis 
hõlmab meetmeid eelkõige haridus-, 
tervishoiu-, sotsiaal-, tööhõive- ja 
turvalisuse valdkonnas.

(6) Vastavalt ühiste põhimõtete 1. 
põhimõttele (selleks, et vältida eraldatuse 
ohtu) tuleks marginaliseerunud 
kogukondadele suunatud 
elamumajandusmeetmeid võtta 
integreeritud ja jätkusuutliku lähenemise 
raames, mis hõlmab meetmeid eelkõige 
haridus-, tervishoiu-, sotsiaal-, tööhõive- ja 
turvalisuse valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud elamumajandusmeetmete eesmärk peaks 
olema edendada nende kogukondade jätkusuutlikku integreerimist. Olemasolevate hoonete 
renoveerimine ja asendamine peaks toimuma üksnes seda silmas pidades.

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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud ainult nende liikmesriikide 
osas, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
mail 2004 või hiljem, ja seda järgmistel 
tingimustel:

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud järgmistel tingimustel:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
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järgnevatest raamistikest: järgnevatest raamistikest:
i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.
aa) Punkti a alapunktis i nimetatud 
kulutused on abikõlblikud ainult nende 
liikmesriikide puhul, kes ühinesid 
Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või hiljem; 
punkti a alapunktis ii nimetatud 
kulutused on abikõlblikud kõikide ELi 
liikmesriikide puhul.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

Or. en

Selgitus

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)).

Muudatusettepanek 13
Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
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taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud ainult nende liikmesriikide 
osas, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
mail 2004 või hiljem, ja seda järgmistel 
tingimustel: a)

taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud järgmistel tingimustel:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.
aa) Punkti a alapunktis i nimetatud 
kulutused on abikõlblikud ainult nende 
liikmesriikide puhul, kes ühinesid 
Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või hiljem.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud ainult nende liikmesriikide 
osas, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
mail 2004 või hiljem, ja seda järgmistel 
tingimustel:

2. Kulutused elamuehituseks on 
abikõlblikud järgmistel tingimustel:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus;

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

ii) integreeritud ja jätkusuutlik lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

Or. fr

Selgitus

Marginaliseerunud kogukondade küsimus puudutab kõiki liikmesriike. Ei tohiks eristada 
liikmesriike, kes ühinesid liiduga 1. mail 2004 või pärast seda, nendest, kes ühinesid varem. 

Muudatusettepanek 15
Karima Delli ja Catherine Greze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 

2. Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
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abikõlblikud ainult nende liikmesriikide 
osas, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
mail 2004 või hiljem, ja seda järgmistel 
tingimustel:

abikõlblikud järgmistel tingimustel:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

a) kulutused kavandatakse arvestades ühte 
järgnevatest raamistikest:

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne
tõrjutus; 

i) integreeritud lähenemine 
linnaplaneerimisele piirkondades, kus 
valitseb või mida ohustab olukorra 
füüsiline halvenemine ja sotsiaalne 
tõrjutus; 

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

ii) integreeritud lähenemine 
marginaliseerunud kogukondadele.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

b) Elamuehitusele tehtavateks kulutusteks 
eraldatakse kas maksimaalselt 3 % 
asjakohase rakenduskava jaoks ERFist 
eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist 
eraldatavast kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a alapunkti ii 
kohaselt tehtavad kulutused võivad 
sisaldada olemasolevate hoonete 
asendamist uusehitistega.

Esimese lõigu punkti a alapunktide i ja ii 
kohaselt tehtavad kulutused võivad 
sisaldada olemasolevate hoonete
renoveerimist ja asendamist uusehitistega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello ja Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006
Artikkel 7 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib koostada loetelu 
kriteeriumitest, mida on vaja esimese lõigu 
punkti a alapunktis i osutatud valdkondade 
kindlaksmääramiseks ning loetelu 
abikõlblikest meetmetest vastavalt määruse
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikes 3 
osutatud korrale.

Komisjon võtab vastu loetelu 
kriteeriumitest, mida on vaja esimese lõigu 
punkti a alapunktis i osutatud valdkondade 
kindlaksmääramiseks ning loetelu 
abikõlblikest meetmetest vastavalt määruse
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikes 3 
osutatud korrale.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku taastada artikli 7 viimase osa eelmine versioon, et Euroopa Komisjon 
saaks jätkata talle määrusega antud esialgse kohustuse täitmist meetmete kriteeriumide 
hindamise ja määramise valdkonnas, eelkõige uute liikmesriikide 
elamumajanduskriteeriumide puhul, et tagada poliitika tõhusus ja lisandväärtus, võttes 
arvesse ka kulusid.


