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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om de economische en sociale 
samenhang van de Gemeenschap te 
vergroten is het nodig dat steun wordt 
verleend aan beperkte projecten voor de 
renovatie van bestaande voor huisvesting 
gebruikte gebouwen in de lidstaten die op 
of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie 
zijn toegetreden. Die projecten kunnen 
worden uitgevoerd onder de voorwaarden 
van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1783/1999. 

(1) Om de economische en sociale 
samenhang van de Gemeenschap te 
vergroten is het nodig dat steun wordt 
verleend aan beperkte projecten voor de 
renovatie van bestaande voor huisvesting 
gebruikte gebouwen in de lidstaten. Die 
projecten kunnen worden uitgevoerd onder 
de voorwaarden van artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1783/1999.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om de economische en sociale 
samenhang van de Gemeenschap te 
vergroten is het nodig dat steun wordt 
verleend aan beperkte projecten voor de 
renovatie van bestaande voor huisvesting 
gebruikte gebouwen in de lidstaten die op 
of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie 
zijn toegetreden. Die projecten kunnen 
worden uitgevoerd onder de voorwaarden 
van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het 

(1) Om de economische en sociale 
samenhang van de Gemeenschap te 
vergroten is het nodig dat steun wordt 
verleend aan beperkte projecten voor de 
renovatie van bestaande voor huisvesting 
gebruikte gebouwen in de lidstaten. Die 
projecten kunnen worden uitgevoerd onder 
de voorwaarden van artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en tot intrekking 



PE430.334v04-00 4/12 AM\794105NL.doc

NL

Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1783/1999.

van Verordening (EG) nr. 1783/1999.

Or. fr

Motivering

Het probleem van de gemarginaliseerde gemeenschappen bestaat in alle lidstaten. Het 
onderscheid tussen lidstaten die tot de Europese Unie zijn toegetreden op 1 mei 2004 of 
daarna en degene die lid waren voor deze datum, heeft geen bestaansreden. 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de lidstaten waarop artikel 7, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van 
toepassing is, woont een groot aantal 
gemarginaliseerde gemeenschappen ook 
buiten stedelijke gebieden. Daarom is het 
nodig dat de subsidiabiliteit van de 
uitgaven wordt uitgebreid tot 
huisvestingsprojecten voor deze 
gemeenschappen die in 
plattelandsgebieden wonen.

(3) In diverse lidstaten woont een groot 
aantal gemarginaliseerde gemeenschappen 
ook buiten stedelijke gebieden. Daarom is 
het nodig dat de subsidiabiliteit van de 
uitgaven wordt uitgebreid tot 
huisvestingsprojecten voor deze 
gemeenschappen die in 
plattelandsgebieden wonen.

Or. en

Motivering

De nieuwe bepalingen over huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen 
moeten gelden voor alle lidstaten en niet alleen voor degene die tot de Europese Unie zijn 
toegetreden op of na 1 mei 2004. Deze overweging moet daarom dienovereenkomstig worden 
aangepast.
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Amendement 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de lidstaten waarop artikel 7, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van 
toepassing is, woont een groot aantal 
gemarginaliseerde gemeenschappen ook 
buiten stedelijke gebieden. Daarom is het 
nodig dat de subsidiabiliteit van de 
uitgaven wordt uitgebreid tot 
huisvestingsprojecten voor deze 
gemeenschappen die in 
plattelandsgebieden wonen.

(3) Een groot aantal gemarginaliseerde 
gemeenschappen woont ook buiten 
stedelijke gebieden Daarom is het nodig 
dat de subsidiabiliteit van de uitgaven 
wordt uitgebreid tot huisvestingsprojecten 
voor deze gemeenschappen die in 
plattelandsgebieden wonen.

Or. fr

Motivering

Het probleem van de gemarginaliseerde gemeenschappen bestaat in alle lidstaten. Het 
onderscheid tussen lidstaten die tot de Europese Unie zijn toegetreden op 1 mei 2004 of 
daarna en degene die lid waren voor deze datum heeft geen bestaansreden. 

Amendement 8
Karima Delli

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de vervanging van bestaande huizen 
door nieuw gebouwde huizen subsidiabel 
zijn.

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de renovatie en voor de vervanging 
van bestaande huizen door nieuwe huizen 
met een hoge milieukwaliteit die op 
dezelfde plaats worden gebouwd, 
subsidiabel zijn.

Or. fr
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Amendement 9
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de vervanging van bestaande huizen 
door nieuw gebouwde huizen subsidiabel 
zijn.

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de renovatie en voor de vervanging 
van bestaande huizen, onder andere door 
nieuw gebouwde huizen, subsidiabel zijn, 
met bijzondere aandacht voor de 
ontwikkeling van infrastructuur voor 
lokale gemeenschappen.

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Overeenkomstig beginsel nr. 1 van die 
gemeenschappelijke basisbeginselen 
moeten, om de risico's van segregatie te 
beperken, huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
worden uitgevoerd in het kader van een 
geïntegreerde aanpak die acties omvat op 
het gebied van met name onderwijs, 
gezondheid, sociale zaken, 
werkgelegenheid en veiligheid.

(6) Overeenkomstig beginsel nr. 1 van die 
gemeenschappelijke basisbeginselen 
moeten, om de risico's van segregatie te 
beperken, huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
worden uitgevoerd in het kader van een 
geïntegreerde aanpak die acties omvat op 
het gebied van met name onderwijs, 
gezondheid, sociale zaken, 
werkgelegenheid en veiligheid en 
waarmee via sociale begeleiding wordt 
gegarandeerd dat de gemeenschappen in 
kwestie na de renovatie in hun woning 
kunnen blijven.

Or. fr
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Amendement 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Overeenkomstig beginsel nr. 1 van die 
gemeenschappelijke basisbeginselen 
moeten, om de risico's van segregatie te 
beperken, huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
worden uitgevoerd in het kader van een 
geïntegreerde aanpak die acties omvat op 
het gebied van met name onderwijs, 
gezondheid, sociale zaken, 
werkgelegenheid en veiligheid.

(6) Overeenkomstig beginsel nr. 1 van die 
gemeenschappelijke basisbeginselen 
moeten, om de risico's van segregatie te 
beperken, huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
worden uitgevoerd in het kader van een 
geïntegreerde en duurzame aanpak die 
acties omvat op het gebied van met name 
onderwijs, gezondheid, sociale zaken, 
werkgelegenheid en veiligheid.

Or. fr

Motivering

De huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen moeten als doel de 
duurzame integratie van deze gemeenschappen hebben. De renovatie en de vervanging van 
bestaande gebouwen moeten uitsluitend met het oog hierop worden uitgevoerd.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen alleen voor steun in 
aanmerking voor lidstaten die op of na 1 
mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen voor steun in aanmerking, 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders:

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders:
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(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

a bis) de uitgaven in punt a), onder (i), 
komen alleen voor steun in aanmerking 
voor lidstaten die tot de Europese Unie 
zijn toegetreden op of na 1 mei 2004; de 
uitgaven in punt a), onder (ii), komen in 
aanmerking voor alle EU-lidstaten.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

Or. en

Motivering

Het probleem dat met de huidige herziening van de EFRO-verordening wordt aangepakt – via 
de invoering van een nieuwe bepaling in artikel 7, lid 2, onder a), (ii) – bestaat niet alleen in 
de lidstaten die tot de Europese Unie zijn toegetreden op of na 1 mei 2004. De kwestie van 
huisvesting voor gemarginaliseerde gemeenschappen – met name de Romabevolking – wekt in 
tegendeel grote bezorgdheid in vele lidstaten van de EU-15. Bovendien mag, mede om het 
principe, het verouderde onderscheid tussen "oude" en "nieuwe" lidstaten niet voor de nieuwe 
maatregel in lid 2, onder a), (ii), gelden, zoals in de bestaande regeling wel het geval is voor 
andere huisvestingsprojecten (lid 2, onder a),(i)).

Amendement 13
Georgios Stavrakakis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen alleen voor steun in 
aanmerking voor lidstaten die op of na 1 

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen voor steun in aanmerking, 
indien aan de volgende voorwaarden is 
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mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

voldaan:

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders:

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders:

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting; 

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting; 

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

(a bis) de uitgaven in punt a), onder (ii), 
komen alleen voor steun in aanmerking 
voor lidstaten die tot de Europese Unie 
zijn toegetreden op of na 1 mei 2004.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

Or. en

Motivering

De kwestie van huisvesting voor gemarginaliseerde gemeenschappen – met name de 
Romabevolking – wekt grote bezorgdheid in vele lidstaten, inclusief binnen de EU-15. Het 
huidige voorstel om de EFRO-verordening te herzien – via de invoering van een nieuwe 
bepaling in artikel 7, lid 2, onder a), (ii) – heeft alleen betrekking op de lidstaten die tot de 
Europese Unie zijn toegetreden op of na 1 mei 2004, zodat het probleem er maar gedeeltelijk 
mee wordt aangepakt. Met de maatregel moet de kwestie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen evenwel worden aangepakt in om het even welke Europese regio waar dit 
nodig is. Er wordt een duidelijk en positief signaal mee afgegeven aan de burgers zonder 
gevolgen voor de begroting.

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

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik 
van hernieuwbare energie, zoals 
vastgelegd in lid 1 bis, komen alleen voor 
steun in aanmerking voor lidstaten die op 
of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie 
zijn toegetreden, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De uitgaven voor huisvesting komen 
voor steun in aanmerking, indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders: 

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders: 

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

(ii) het kader van een geïntegreerde en 
duurzame aanpak voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

Or. fr

Motivering

Het probleem van de gemarginaliseerde gemeenschappen bestaat in alle lidstaten. Het 
onderscheid tussen lidstaten die tot de Europese Unie zijn toegetreden op 1 mei 2004 of 
daarna en degene die lid waren voor deze datum heeft geen bestaansreden. 

Amendement 15
Karima Delli en Catherine Greze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 

2. De uitgaven voor huisvesting, behalve 
voor energie-efficiëntie en het gebruik van 
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hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen alleen voor steun in 
aanmerking voor lidstaten die op of na 1 
mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in 
lid 1 bis, komen voor steun in aanmerking, 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders: 

a) de uitgaven worden geprogrammeerd in 
een van de volgende kaders: 

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(i) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor stadsontwikkeling voor gebieden die 
te maken hebben met of bedreigd worden 
door materiële achteruitgang en sociale 
uitsluiting;

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

(ii) het kader van een geïntegreerde aanpak 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

b) de toewijzing voor uitgaven voor 
huisvesting bedraagt hetzij ten hoogste 3 % 
van de EFRO-toewijzing aan de betrokken 
operationele programma's, hetzij 2 % van 
de totale EFRO-toewijzing.

Or. en

Amendement 16
Karima Delli

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van punt a), onder ii),
van de eerste alinea mogen de activiteiten 
de vervanging van bestaande huizen door 
nieuw gebouwde huizen omvatten.

Voor de uitvoering van alinea 1, punt a),
onder i) en onder ii), mogen de activiteiten 
de renovatie en de vervanging van 
bestaande huizen door nieuw gebouwde 
huizen omvatten.

Or. fr
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Amendement 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello en Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de lijst van criteria 
voor het bepalen van de in punt a), onder 
i), van de eerste alinea bedoelde gebieden 
en de lijst van subsidiabele activiteiten 
overeenkomstig de procedure van artikel 
103, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 vaststellen."

De Commissie stelt de lijst van criteria 
voor het bepalen van de in punt a), onder 
i), van de eerste alinea bedoelde gebieden 
en de lijst van subsidiabele activiteiten 
overeenkomstig de procedure van artikel 
103, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 vast."

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt de vorige versie van het laatste deel van artikel 7 weer op te nemen, zodat 
de Commissie kan voortgaan met de uitvoering van de opdracht die haar oorspronkelijk met 
de verordening is toegewezen op het gebied van evaluatie en de vaststelling van criteria voor 
projecten, met name wat huisvestingsprojecten in de nieuwe lidstaten betreft, om efficiëntie en 
meerwaarde in de politiek te garanderen, mede rekening houdend met de kosten.


