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

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā vai vēlāk. Šīs intervences var 
veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas 
izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs. Šīs 
intervences var veikt saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 
2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Regulas (EK) 
Nr. 1783/1999 atcelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā vai vēlāk. Šīs intervences var 
veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas 
izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs. Šīs 
intervences var veikt saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 
2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Regulas (EK) 
Nr. 1783/1999 atcelšanu.
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Or. fr

Pamatojums

Jautājums par nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām skar visas dalībvalstis. Nav 
atšķirības starp dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai 
vēlāk, un dalībvalstīm, kuras pievienojās pirms tam.

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

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstīs, uz kurām attiecas 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 
2. punkts, daudzas nelabvēlīgos apstākļos 
esošas kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām.
Tādēļ ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, 
iekļaujot mājokļu intervences minēto 
kopienu labā, kuras dzīvo lauku rajonos.

(3) Vairākās dalībvalstīs daudzas 
nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas 
dzīvo arī ārpus pilsētām. Tādēļ ir 
jāpaplašina izdevumu atbilstība, iekļaujot 
mājokļu intervences minēto kopienu labā, 
kuras dzīvo lauku rajonos.

Or. en

Pamatojums

Jaunais noteikums par mājokļu intervenci par labu nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām 
kopienām būtu piemērojams visās dalībvalstīs, nevis tikai tajās, kuras pievienojās ES 
2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Tādēļ minēto apsvērumu vajadzētu attiecīgi grozīt.

Grozījums Nr. 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstīs, uz kurām attiecas 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 
2. punkts, daudzas nelabvēlīgos apstākļos 
esošas kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām.
Tādēļ ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, 

(3) Daudzas nelabvēlīgos apstākļos esošas 
kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām. Tādēļ ir 
jāpaplašina izdevumu atbilstība, iekļaujot 
mājokļu intervences minēto kopienu labā, 
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iekļaujot mājokļu intervences minēto 
kopienu labā, kuras dzīvo lauku rajonos.

kuras dzīvo lauku rajonos.

Or. fr

Pamatojums

Jautājums par nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām skar visas dalībvalstis. Nav 
atšķirības starp dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai 
vēlāk, un dalībvalstīm, kuras pievienojās pirms tam.

Grozījums Nr. 8
Karima Delli

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku aizstāšanu ar 
jaunceltām ēkām.

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku remontu un par to 
aizstāšanu tajā pašā vietā ar ekoloģiski 
augstvērtīgām jaunceltām ēkām.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku aizstāšanu ar 
jaunceltām ēkām.

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku remontu un par to
aizstāšanu cita starpā arī ar jaunceltām 
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ēkām, īpašu vērību pievēršot 
infrastruktūras attīstībai vietējās 
kopienās.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos 
apstākļos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrēto pieeju, kurā ietilpst 
darbības it īpaši izglītības, veselības, 
sociālo lietu, nodarbinātības un drošības 
jomā.

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos 
apstākļos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrēto pieeju, kurā ietilpst 
darbības it īpaši izglītības, veselības, 
sociālo lietu, nodarbinātības un drošības 
jomā un sociālā atbalsta garantijas 
kopienām šajos mājokļos pēc remonta.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos 
apstākļos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrēto pieeju, kurā ietilpst 
darbības it īpaši izglītības, veselības, 
sociālo lietu, nodarbinātības un drošības 
jomā.

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos 
apstākļos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrētu un ilgtspējīgu pieeju, 
kurā ietilpst darbības it īpaši izglītības, 
veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un 
drošības jomā.

Or. fr
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Pamatojums

Mājokļu intervencei par labu nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām jābūt vērstai uz to, 
lai sekmētu šo kopienu ilgtspējīgu integrāciju. Esošo ēku remonts vai to aizstāšana ar 
jaunceltām ēkām jāveic, obligāti paturot prātā šo mērķi.

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

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai 
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi.

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.
aa) Izdevumi, kas minēti a) apakšpunkta 
i) daļā, ir atbilstīgi tikai dalībvalstīs, kuras 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā vai vēlāk; izdevumi, kas minēti 
a) apakšpunkta ii) punktā, ir atbilstīgi 
visās ES dalībvalstīs.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem nedrīkst 
pārsniegt 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

Or. en
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Pamatojums

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)).

Grozījums Nr. 13
Georgios Stavrakakis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai 
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi.

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.
aa) Izdevumi, kas minēti a) apakšpunkta 
i) daļā, ir atbilstīgi tikai dalībvalstīs, kuras 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā vai vēlāk.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem nedrīkst 
pārsniegt 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti 
un atjaunojamas enerģijas izmantošanu, 
kā minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai 
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem ir 
atbilstīgi, ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

ii) saistībā ar integrētu un ilgtspējīgu 
pieeju attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos 
esošām kopienām.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

b) līdzekļi mājokļu izdevumiem nedrīkst 
pārsniegt 3% no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2% 
no kopējā ERAF piešķīruma;

Or. fr
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Pamatojums

Jautājums par nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām skar visas dalībvalstis. Nav 
atšķirības starp dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai 
vēlāk, un dalībvalstīm, kuras pievienojās pirms tam.

Grozījums Nr. 15
Karima Delli un Catherine Greze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai 
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi.

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām:

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība; 

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība; 

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem nedrīkst 
pārsniegt 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešķīruma.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Karima Delli

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta ii) daļas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokļu aizstāšana uz jaunceltām ēkām.

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) un ii) daļas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokļu remonts un to aizstāšana ar
jaunceltām ēkām.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello un Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt sarakstu ar 
kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu 
apgabalus, kas minēti a) apakšpunkta 
i) daļā, un sarakstu ar atbilstīgiem 
intervences pasākumiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006, 103. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Komisija pieņem sarakstu ar kritērijiem, 
kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kuri
minēti a) apakšpunkta i) daļā, un sarakstu 
ar atbilstīgiem intervences pasākumiem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
103. panta 3. punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām saglabāt 7. panta pēdējo daļu iepriekšējā redakcijā — lai Eiropas Komisija 
varētu arī turpmāk veikt savu sākotnējo uzdevumu, kas regulā noteikts attiecībā uz 
intervences kritēriju novērtēšanu un noteikšanu, jo īpaši mājokļu intervences jomā jaunajās 
dalībvalstīs, nodrošinot politikai efektivitāti un pievienoto vērtību, kā arī paturot prātā tās 
izmaksas.
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