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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Siekiant glaudesnės Bendrijos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, 
būtina remti tam tikrus gyvenamajai
paskirčiai naudojamų pastatų renovavimo 
darbus valstybėse narėse, kurios į Europos 
Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau. Parama darbams gali būti skirta 
laikantis 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 7 
straipsnio 2 dalies sąlygų. 

(1) Siekiant glaudesnės Bendrijos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, 
būtina remti tam tikrus gyvenamajai 
paskirčiai naudojamų pastatų renovavimo 
darbus valstybėse narėse. Parama darbams 
gali būti skirta laikantis 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/1999 7 straipsnio 2 dalies sąlygų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Siekiant glaudesnės Bendrijos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, 
būtina remti tam tikrus gyvenamajai 
paskirčiai naudojamų pastatų renovavimo 
darbus valstybėse narėse, kurios į Europos 
Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau. Parama darbams gali būti skirta 
laikantis 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir panaikinančio 

(1) Siekiant glaudesnės Bendrijos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, 
būtina remti tam tikrus gyvenamajai 
paskirčiai naudojamų pastatų renovavimo 
darbus valstybėse narėse. Parama darbams 
gali būti skirta laikantis 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 7 
straipsnio 2 dalies sąlygų.
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Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 7 
straipsnio 2 dalies sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Socialiai atskirtų bendruomenių klausimas svarbus visoms valstybėms narėms. Neturėtų būti 
išskiriamos nei valstybės narės, į Europos Sąjungą įstojusios 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau, nei narės, įstojusios anksčiau minėtos datos.

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybėse narėse, kurioms taikoma 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnio 2 dalis, didžiuma socialiai 
atskirtų bendruomenių gyvena už miestų 
ribų. Todėl būtina išplėsti išlaidų būstų 
darbams tinkamumo finansuoti aprėptį, 
įtraukiant paramą kaimo vietovėse 
gyvenančioms bendruomenėms.

(3) Kai kuriose valstybėse narėse didžiuma 
socialiai atskirtų bendruomenių gyvena už 
miestų ribų. Todėl būtina išplėsti išlaidų 
būstų darbams tinkamumo finansuoti 
aprėptį, įtraukiant paramą kaimo vietovėse 
gyvenančioms bendruomenėms.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata dėl socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbų turi apimti visas valstybes nares 
ir ne tik tas, kurios į ES įstojo 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau. Todėl ši konstatuojamoji 
dalis  turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.
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Pakeitimas 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybėse narėse, kurioms taikoma 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 
straipsnio 2 dalis, didžiuma socialiai 
atskirtų bendruomenių gyvena už miestų 
ribų. Todėl būtina išplėsti išlaidų būstų 
darbams tinkamumo finansuoti aprėptį, 
įtraukiant paramą kaimo vietovėse 
gyvenančioms bendruomenėms.

(3) Didžiuma socialiai atskirtų 
bendruomenių gyvena už miestų ribų. 
Todėl būtina išplėsti išlaidų būstų darbams 
tinkamumo finansuoti aprėptį, įtraukiant 
paramą kaimo vietovėse gyvenančioms 
bendruomenėms.

Or. fr

Pagrindimas

Socialiai atskirtų bendruomenių klausimas svarbus visoms valstybėms narėms. Neturėtų būti 
išskiriamos nei valstybės narės, į Europos Sąjungą įstojusios 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau, nei narės, įstojusios anksčiau minėtos datos.

Pakeitimas 8
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų keitimui naujos statybos 
namais taip pat turėtų būti tinkamos 
finansuoti.

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų renovavimui ir pakeitimui
naujos, toje pačioje teritorijoje aukštos 
aplinkos apsaugos kokybės statybos 
namais taip pat turėtų būti tinkamos 
finansuoti.

Or. fr
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Pakeitimas 9
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų keitimui naujos statybos 
namais taip pat turėtų būti tinkamos 
finansuoti.

(4) Dėl ypatingai prastų tokių 
bendruomenių gyvenimo sąlygų tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse išlaidos 
esamų namų renovavimui ir keitimui, 
įskaitant naujos statybos namais, taip pat 
turėtų būti tinkamos finansuoti, ypatingą 
dėmesį skiriant vietos bendruomenių 
infrastruktūrų plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 10
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vadovaujantis romų aprėpties bendrų 
pagrindinių principų 1-uoju principu, 
siekiant sumažinti izoliacijos grėsmę, 
parama socialiai atskirtų bendruomenių 
būstų darbams teikiama vadovaujantis 
integruotu metodu, t. y. derinant ją su 
švietimo, sveikatos, socialinių reikalų, 
užimtumo ir saugumo srities veiksmais.

(6) Vadovaujantis romų aprėpties bendrų 
pagrindinių principų 1-uoju principu, 
siekiant sumažinti izoliacijos grėsmę, 
parama socialiai atskirtų bendruomenių 
būstų darbams teikiama vadovaujantis 
integruotu metodu, t. y. derinant ją su 
švietimo, sveikatos, socialinių reikalų, 
užimtumo ir saugumo srities veiksmais ir 
bendruomenėms garantuojant išlaikymą 
jų būstuose, po renovavimo darbų 
suteikus socialinę pagalbą.

Or. fr
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Pakeitimas 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vadovaujantis romų aprėpties bendrų 
pagrindinių principų 1-uoju principu, 
siekiant sumažinti izoliacijos grėsmę, 
parama socialiai atskirtų bendruomenių 
būstų darbams teikiama vadovaujantis 
integruotu metodu, t. y. derinant ją su 
švietimo, sveikatos, socialinių reikalų, 
užimtumo ir saugumo srities veiksmais.

(6) Vadovaujantis romų aprėpties bendrų 
pagrindinių principų 1-uoju principu, 
siekiant sumažinti izoliacijos grėsmę, 
parama socialiai atskirtų bendruomenių 
būstų darbams teikiama vadovaujantis 
integruotu ir ilgalaikiu metodu, t. y. 
derinant ją su švietimo, sveikatos, 
socialinių reikalų, užimtumo ir saugumo 
srities veiksmais.

Or. fr

Pagrindimas

Teikiant paramą socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbams turėtų būti siekiama 
pagerinti šių bendruomenių tvarią įtrauktį. Egzistuojančių pastatų renovavimo ir keitimo 
darbai turi būti vykdomi išskirtinai remiantis šiuo požiūriu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti tik tose valstybėse narėse, 
kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. 
gegužės 1 d. ar vėliau, kai laikomasi šių 
sąlygų:

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti, kai laikomasi šių sąlygų: 

(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:

(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:
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(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia;

(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia;

 (ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.

(ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.
(aa) pagal a punkto i papunktį išlaidos yra 
tinkamos finansuoti tik valstybėse narėse, 
įstojusiose į Europos Sąjungą 2004 m. 
gegužės 1 d. arba vėliau; pagal a punkto ii 
papunktį išlaidos yra tinkamos finansuoti 
visose ES valstybėse narėse.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Problema, kurią šiuo metu stengiamasi išspręsti persvarstant ERPF reglamentą ir į 7 
straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį įterpiant naują nuostatą, yra svarbi ne tik valstybėms 
narėms, į ES įstojusioms 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau. Iš tiesų, daugumai ES-15 valstybių 
narių daugiausia susirūpinimo kėlia gyvenamųjų būstų statyba socialiai atskirtoms 
bendruomenėms, ypač romams.  Be to, iš esmės yra būtina, kad pagal šią naują 2 dalies a 
punkto ii papunktyje minimą priemonę valstybės narės nebūtų skirstomos pagal seną principą 
į naujas ir senas valstybes nares, kaip tai daroma pagal dabartinę kitiems būstų darbams 
taikomą tvarką (2 dalies a punkto i papunktis).

Pakeitimas 13
Georgios Stavrakakis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti tik tose valstybėse narėse, 

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti, kai laikomasi šių sąlygų:
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kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. 
gegužės 1 d. ar vėliau, kai laikomasi šių 
sąlygų:
(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:

(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:

(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia; 

(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia; 

(ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.

(ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.
(aa) pagal a punkto i papunktį išvardintos 
išlaidos yra tinkamos finansuoti tik 
valstybėse narėse, įstojusiose į Europos 
Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Iš tiesų, daugelyje ES-15 valstybių narių daugiausia susirūpinimo kelia gyvenamųjų būstų 
statyba socialiai atskirtoms bendruomenėms, ypač romams.  Dabartinis pasiūlymas,kuriuo 
siekiama peržiūrėti ERPF reglamentą, į 7 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį įtraukiant 
naują nuostatą, taikomas tik valstybėms narėms, į ES įstojusioms 2004 m. gegužės 1 d. ar 
vėliau, ir tokiu būdu nagrinėjama problema išsprendžiama tik iš dalies.  Taikant šia priemonę 
turėtų būti išspręsta bendruomenių atskirimo problema bet kuriame Europos regione, kur tik 
reikia. Taikant tokią priemonę piliečiams pateikiama aiški ir pozityvi informacija be jokio 
poveikio biudžetui.

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 

2. Išlaidos būstui yra tinkamos finansuoti, 
kai laikomasi šių sąlygų:
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efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti tik tose valstybėse narėse, 
kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. 
gegužės 1 d. ar vėliau, kai laikomasi šių
sąlygų:

a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų: 

a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų: 

i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia;

i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos
gresia;

ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.

ii) integruotą ir ilgalaikį metodą socialiai 
atskirtoms bendruomenėms.

b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3% ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2% visų 
ERPF skiriamų lėšų;

Or. fr

Pagrindimas

Socialiai atskirtų bendruomenių klausimas svarbus visoms valstybėms narėms. Neturėtų būti 
išskiriamos nei valstybės narės, į Europos Sąjungą įstojusios 2004 m. gegužės 1 d. arba 
vėliau, nei narės, įstojusios anksčiau minėtos datos.

Pakeitimas 15
Karima Delli ir Catherine Greze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti tik tose valstybėse narėse, 

2. Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje 
nustatytas išlaidas energijos vartojimo 
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančių 
išteklių energijai vartoti, yra tinkamos 
finansuoti, kai laikomasi šių sąlygų:
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kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. 
gegužės 1 d. ar vėliau, kai laikomasi šių 
sąlygų:
(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:

(a) išlaidos programuojamos pagal vieną iš 
šių veiksmų:

(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia; 

(i) integruoto miestų vystymosi veiksmą 
vietovėse, kurios susiduria su fizinio 
nusidėvėjimo ir socialinės atskirties 
problemomis arba kurioms šios problemos 
gresia; 

(ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.

(ii) integruotą metodą socialiai atskirtoms 
bendruomenėms.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

(b) būsto išlaidoms skiriama ne daugiau 
kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų 
programoms skirtų lėšų arba 2 % visų 
ERPF skiriamų lėšų.

Or. en

Pakeitimas 16
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a punkto ii papunkčio 
tikslais būsto darbai gali apimti ir esamų 
būstų keitimą naujos statybos namais.

Pirmos pastraipos a punkto i papunkčio ir
a punkto ii papunkčio tikslais būsto darbai 
gali apimti ir esamų būstų renovaciją bei 
pakeitimą naujos statybos namais.

Or. fr

Pakeitimas 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello ir Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
7 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka gali priimti kriterijų, kurių 
reikia nustatant a punkto i papunktyje 
nurodytas vietoves, sąrašą ir tinkamų 
finansuoti darbų sąrašą.“

Komisija Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka priims kriterijų, kurių 
reikia nustatant a punkto i papunktyje 
nurodytas vietoves, sąrašą ir tinkamų 
finansuoti darbų sąrašą.“

Or. en

Pagrindimas

Mes siūlome iš naujo atkurti buvusią 7 straipsnio versiją, paskutinę dalį, tam, kad Europos 
Komisija galėtų toliau atlikti jai paskirtą užduotį, kuri iš pradžių buvo išdėstyta reglamente, 
dėl darbų kriterijų įvertinimo ir nustatymo, ypač būsto darbų sektoriuje naujose valstybėse 
narėse, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir politikos pridėtinę vertę, taip pat atsižvelgiant į 
išlaidas.


