
AM\794105FI.doc PE430.334v04-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2009/0105(COD)

22.10.2009

TARKISTUKSET
4 - 17

Mietintöluonnos
Lambert van Nistelrooij
(PE428.277v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o .../2009 
Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien 
asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
(KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))



PE430.334v04-00 2/13 AM\794105FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\794105FI.doc 3/13 PE430.334v04-00

FI

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja 
toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina 
toimivien olemassa olevien rakennusten 
peruskorjaukseen jäsenvaltioissa, jotka 
liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Toimet 
voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista 
säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
7 artiklan 2 kohdassa.

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja 
toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina 
toimivien olemassa olevien rakennusten 
peruskorjaukseen jäsenvaltioissa. Toimet 
voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista 
säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
7 artiklan 2 kohdassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja 
toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina 
toimivien olemassa olevien rakennusten 
peruskorjaukseen jäsenvaltioissa, jotka 
liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Toimet 
voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista 
säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta 

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja 
toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina 
toimivien olemassa olevien rakennusten 
peruskorjaukseen jäsenvaltioissa. Toimet 
voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista 
säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 
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ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
7 artiklan 2 kohdassa.

annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
7 artiklan 2 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

Syrjäytyneiden väestöryhmien ongelma koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ei ole mitään syytä 
tehdä eroa Euroopan unioniin 1.toukokuuta 2004 tai sen jälkeen liittyneiden ja sitä aiemmin 
liittyneiden jäsenvaltioiden välille.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioissa, joihin sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 
2 kohtaa, elää suuri joukko syrjäytyneitä 
väestöryhmiä myös kaupunkialueiden 
ulkopuolella. Sen vuoksi on tarpeen 
laajentaa niiden kustannusten 
tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden 
maaseutualueilla elävien väestöryhmien 
hyväksi toteutettaviin asuntokantaa 
koskeviin toimiin.

(3) Useissa jäsenvaltioissa elää suuri 
joukko syrjäytyneitä väestöryhmiä myös 
kaupunkialueiden ulkopuolella Sen vuoksi 
on tarpeen laajentaa niiden kustannusten 
tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden 
maaseutualueilla elävien väestöryhmien 
hyväksi toteutettaviin asuntokantaa 
koskeviin toimiin.

Or. en

Perustelu

Uusien säännösten syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvista asuntokantaa koskevista 
toimista pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita eikä vain niitä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.  Siksi johdanto-osan kappale olisi muutettava 
tämän mukaisesti.
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Tarkistus 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioissa, joihin sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 
2 kohtaa, elää suuri joukko syrjäytyneitä 
väestöryhmiä myös kaupunkialueiden 
ulkopuolella. Sen vuoksi on tarpeen 
laajentaa niiden kustannusten 
tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden 
maaseutualueilla elävien väestöryhmien 
hyväksi toteutettaviin asuntokantaa 
koskeviin toimiin.

(3) Suuri joukko syrjäytyneitä 
väestöryhmiä elää myös kaupunkialueiden 
ulkopuolella Sen vuoksi on tarpeen 
laajentaa niiden kustannusten 
tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden 
maaseutualueilla elävien väestöryhmien 
hyväksi toteutettaviin asuntokantaa 
koskeviin toimiin.

Or. fr

Perustelu

Syrjäytyneiden väestöryhmien ongelma koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ei ole mitään syytä 
tehdä eroa Euroopan unioniin 1.toukokuuta 2004 tai sen jälkeen liittyneiden ja sitä aiemmin 
liittyneiden jäsenvaltioiden välille.

Tarkistus 8
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Näiden väestöryhmien äärimmäisen 
kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia 
pitäisi olla myös kustannusten, jotka 
liittyvät olemassa olevien talojen 
korvaamiseen uudisrakennuksilla 
riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä 
väestöryhmät kaupunki- vai 
maaseutualueella.

(4) Näiden väestöryhmien äärimmäisen 
kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia 
pitäisi olla myös kustannusten, jotka 
liittyvät olemassa olevien talojen 
peruskorjaukseen ja korvaamiseen 
samalle paikalle rakennettavilla
ympäristön näkökulmasta 
korkealaatuisilla uudisrakennuksilla 
riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä 
väestöryhmät kaupunki- vai 
maaseutualueella.
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Or. fr

Tarkistus 9
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Näiden väestöryhmien äärimmäisen 
kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia 
pitäisi olla myös kustannusten, jotka 
liittyvät olemassa olevien talojen 
korvaamiseen uudisrakennuksilla 
riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä 
väestöryhmät kaupunki- vai 
maaseutualueella.

(4) Näiden väestöryhmien äärimmäisen 
kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia 
pitäisi olla myös kustannusten, jotka 
liittyvät olemassa olevien talojen 
peruskorjaukseen ja korvaamiseen muun 
muassa uudisrakennuksilla riippumatta 
siitä, sijaitsevatko nämä väestöryhmät 
kaupunki- vai maaseutualueella ja 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
perusrakenteiden kehittämiseen 
paikallisille yhteisöille.

Or. en

Tarkistus 10
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden 
periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa 
koskevat toimet olisi eriytymisriskin 
rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn 
lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy 
erityisesti koulutus- , terveys-, sosiaali-, 
työllisyys- ja turvallisuusalalla toteutettavia 
toimia.

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden 
periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa 
koskevat toimet olisi eriytymisriskin 
rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn 
lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy 
erityisesti koulutus- , terveys-, sosiaali-, 
työllisyys- ja turvallisuusalalla toteutettavia 
toimia, joilla varmistettaisiin sosiaalisen 
seurannan avulla, että väestöryhmät 
jäävät asuntoihinsa peruskorjauksen 
jälkeen.
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Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden 
periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa 
koskevat toimet olisi eriytymisriskin 
rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn 
lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy 
erityisesti koulutus- , terveys-, sosiaali-, 
työllisyys- ja turvallisuusalalla toteutettavia 
toimia.

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden 
periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa 
koskevat toimet olisi eriytymisriskin 
rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn ja 
kestävän lähestymistavan puitteissa, johon 
sisältyy erityisesti koulutus- , terveys-, 
sosiaali-, työllisyys- ja turvallisuusalalla 
toteutettavia toimia.

Or. fr

Perustelu

Syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvien asuntokantaa koskevien toimien tavoitteena pitäisi 
olla väestöryhmien pysyvän osallisuuden tukeminen.  Olemassa olevien asuntojen 
peruskorjaus ja korvaaminen on toteutettava tästä näkökulmasta.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:"
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ovat liittyneet Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.
a a) a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut 
kustannukset ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
liittyivät Euroopan unioniin 
1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen; 
a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
kustannukset ovat tukikelpoisia kaikissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

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)).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 13
Georgios Stavrakakis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat liittyneet Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:"

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka 

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka 

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.
aa) a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut 
kustannukset ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
liittyivät Euroopan unioniin 
1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. 

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat liittyneet Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset 
ovat tukikelpoisia jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.

ii) yhdennetty ja kestävä lähestymistapa 
syrjäytyneitä väestöryhmiä varten.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
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kokonaismäärästä. kokonaismäärästä.

Or. fr

Perustelu

Syrjäytyneiden väestöryhmien ongelma koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ei ole mitään syytä 
tehdä eroa Euroopan unioniin 1.toukokuuta 2004 tai sen jälkeen liittyneiden ja sitä aiemmin 
liittyneiden jäsenvaltioiden välille.

Tarkistus 15
Karima Delli, Catherine Greze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat liittyneet Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:"

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

a) kustannukset kohdistetaan 
ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva 
lähestymistapa sellaisia alueita varten, 
joilla asuntokannan rappeutuminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai 
uhka

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä 
väestöryhmiä varten.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin 
myönnettävän tuen osuus on joko enintään 
kolme prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
EAKR:n rahoitusosuuden 
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kokonaismäärästä. kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 16
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
ii alakohtaa sovellettaessa toimiin voi 
sisältyä olemassa olevien asuntojen 
korvaaminen uudisrakennuksilla

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan i ja
ii alakohtia sovellettaessa toimiin voi 
sisältyä olemassa olevien asuntojen 
peruskorjaaminen ja korvaaminen 
uudisrakennuksilla.

Or. fr

Tarkistus 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello, Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1080/2006
7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 103 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti luettelon perusteista 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
määrittämistä varten ja luettelon 
tukikelpoisista toimista.

Komissio hyväksyy asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 103 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti luettelon perusteista 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
määrittämistä varten ja luettelon 
tukikelpoisista toimista.

Or. en
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Perustelu

Ehdotamme 7 artiklan loppuosan aiemman version palauttamista, jotta komissio voi edelleen 
suorittaa alkuperäistä asetuksen mukaista tehtäväänsä toimien hyväksymisperusteiden 
määrittämisessä ja arvioimisessa erityisesti uusissa jäsenvaltioissa toteutettavissa 
asuntokantaa koskevissa toimissa, jotta varmistetaan tehokkuus ja poliittinen lisäarvo myös 
kustannukset huomioon ottaen.


