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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby wzmocnić spójność gospodarczą i 
społeczną Wspólnoty, należy wspierać 
ograniczone interwencje związane z 
renowacją istniejących budynków 
mieszkalnych w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 
dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie.
Interwencje te mogą odbywać się na 
warunkach określonych w art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999.

(1) Aby wzmocnić spójność gospodarczą i 
społeczną Wspólnoty, należy wspierać 
ograniczone interwencje związane z 
renowacją istniejących budynków 
mieszkalnych w państwach członkowskich. 
Interwencje te mogą odbywać się na 
warunkach określonych w art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby wzmocnić spójność gospodarczą i 
społeczną Wspólnoty, należy wspierać 
ograniczone interwencje związane z 
renowacją istniejących budynków 
mieszkalnych w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 
dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie.
Interwencje te mogą odbywać się na 

(1) Aby wzmocnić spójność gospodarczą i 
społeczną Wspólnoty, należy wspierać 
ograniczone interwencje związane z 
renowacją istniejących budynków 
mieszkalnych w państwach członkowskich. 
Interwencje te mogą odbywać się na 
warunkach określonych w art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
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warunkach określonych w art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999.

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999.

Or. fr

Uzasadnienie

Zagadnienia związane ze społecznościami marginalizowanymi dotyczą wszystkich państw 
członkowskich. Nieuzasadnione jest wprowadzanie rozróżnienia na państwa członkowskie, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, oraz te, które 
przystąpiły do UE wcześniej. 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W państwach członkowskich, do 
których stosuje się art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, wiele 
zmarginalizowanych społeczności żyje 
również poza obszarami miejskimi. 
Konieczne jest zatem rozszerzenie 
kwalifikowalności wydatków na działania 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
na rzecz tych społeczności żyjących na 
obszarach wiejskich.

(3) W kilku państwach członkowskich 
wiele zmarginalizowanych społeczności 
żyje również poza obszarami miejskimi. 
Konieczne jest zatem rozszerzenie 
kwalifikowalności wydatków na działania 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
na rzecz tych społeczności żyjących na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe postanowienie dotyczące działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego na rzecz 
społeczności zmarginalizowanych powinno dotyczyć wszystkich państw członkowskich, a nie 
tylko tych, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. lub później. Należy zatem 
odpowiednio zmienić odnośny punkt preambuły.
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Poprawka 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie oraz Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W państwach członkowskich, do 
których stosuje się art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, wiele
zmarginalizowanych społeczności żyje 
również poza obszarami miejskimi. 
Konieczne jest zatem rozszerzenie 
kwalifikowalności wydatków na działania 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
na rzecz tych społeczności żyjących na 
obszarach wiejskich.

(3) Wiele zmarginalizowanych 
społeczności żyje również poza obszarami
miejskimi. Konieczne jest zatem 
rozszerzenie kwalifikowalności wydatków 
na działania w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego na rzecz tych 
społeczności żyjących na obszarach 
wiejskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Zagadnienia związane ze społecznościami marginalizowanymi dotyczą wszystkich państw 
członkowskich. Nieuzasadnione jest wprowadzanie rozróżnienia na państwa członkowskie, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, oraz te, które 
przystąpiły do UE wcześniej. 

Poprawka 8
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niezależnie od tego, czy wspólnoty te 
mieszkają na obszarach miejskich czy 
wiejskich, ze względu na bardzo niską 
jakość ich warunków mieszkaniowych, 
wydatki na zastąpienie istniejących 
budynków mieszkalnych nowymi 

(4) Niezależnie od tego, czy wspólnoty te 
mieszkają na obszarach miejskich czy 
wiejskich, ze względu na bardzo niską 
jakość ich warunków mieszkaniowych, 
wydatki na remonty budynków i
zastąpienie, przy zachowaniu tej samej 
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budynkami również powinny kwalifikować 
się do pomocy.

lokalizacji, istniejących budynków 
mieszkalnych nowymi budynkami
wysokiej jakości pod względem ochrony 
środowiska również powinny 
kwalifikować się do pomocy.

Or. fr

Poprawka 9
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niezależnie od tego, czy wspólnoty te 
mieszkają na obszarach miejskich czy 
wiejskich, ze względu na bardzo niską 
jakość ich warunków mieszkaniowych, 
wydatki na zastąpienie istniejących 
budynków mieszkalnych nowymi 
budynkami również powinny kwalifikować 
się do pomocy.

(4) Niezależnie od tego, czy wspólnoty te 
mieszkają na obszarach miejskich czy 
wiejskich, ze względu na bardzo niską 
jakość ich warunków mieszkaniowych, 
wydatki na remonty oraz na zastąpienie 
istniejących budynków mieszkalnych, w 
tym zastąpienie ich nowymi budynkami,
również powinny kwalifikować się do 
pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju infrastruktury na rzecz 
społeczności lokalnych.

Or. en

Poprawka 10
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z zasadą nr 1 tychże 
wspólnych podstawowych zasad, aby 
ograniczyć ryzyko segregacji, działania w 
zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 
zmarginalizowanych społeczności powinny 
się odbywać w ramach zintegrowanego 

(6) Zgodnie z zasadą nr 1 tychże 
wspólnych podstawowych zasad, aby 
ograniczyć ryzyko segregacji, działania w 
zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 
zmarginalizowanych społeczności powinny 
się odbywać w ramach zintegrowanego 
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podejścia, które obejmuje działania, w 
szczególności w dziedzinach takich jak 
edukacja, opieka zdrowotna, sprawy 
społeczne, zatrudnienie i bezpieczeństwo.

podejścia, które obejmuje działania w 
szczególności w dziedzinach takich jak 
edukacja, opieka zdrowotna, sprawy 
społeczne, zatrudnienie i bezpieczeństwo i 
które zapewnia poprzez pomoc socjalną 
zakwaterowanie tych społeczności w ich 
mieszkaniach po przeprowadzeniu 
remontu.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z zasadą nr 1 tychże 
wspólnych podstawowych zasad, aby 
ograniczyć ryzyko segregacji, działania w 
zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 
zmarginalizowanych społeczności powinny 
się odbywać w ramach zintegrowanego 
podejścia, które obejmuje działania, w 
szczególności w dziedzinach takich jak 
edukacja, opieka zdrowotna, sprawy
społeczne, zatrudnienie i bezpieczeństwo.

(6) Zgodnie z zasadą nr 1 tychże 
wspólnych podstawowych zasad, aby 
ograniczyć ryzyko segregacji, działania w 
zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 
zmarginalizowanych społeczności powinny 
się odbywać w ramach zintegrowanego i 
trwałego podejścia, które obejmuje 
działania, w szczególności w dziedzinach 
takich jak edukacja, opieka zdrowotna, 
sprawy społeczne, zatrudnienie i 
bezpieczeństwo.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania w zakresie budownictwa mieszkaniowego na rzecz społeczności marginalizowanych 
powinny mieć na celu promowanie trwałej integracji tych społeczności. Remonty i zastąpienie 
istniejących budynków winny być przeprowadzane jedynie w tym kontekście.
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Poprawka 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut oraz Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne
wyłącznie w tych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po 
tej dacie, w przypadku gdy spełnione są 
następujące warunki:

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne, w 
przypadku gdy spełnione są następujące 
warunki:

a) wydatki są programowane: a) wydatki są programowane:
(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności.

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności.
aa) Wydatki, o których mowa w lit. a) ppkt 
(i), są kwalifikowalne jedynie dla tych 
państw członkowskich, które przystąpiły 
do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 
r. lub później; wydatki, o których mowa w 
lit. a) ppkt (ii), są kwalifikowalne dla 
wszystkich państw członkowskich UE.

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
całkowitej alokacji EFRR.

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
całkowitej alokacji EFRR.

Or. en

Uzasadnienie

Problem, jaki obecny przegląd rozporządzenia o EFRR ma rozwiązać poprzez wprowadzenie 
nowego postanowienia w art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), nie dotyczy jedynie tych państw 
członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. lub później. W rzeczywistości 
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budownictwo mieszkaniowe dla zmarginalizowanych społeczności – a w szczególności dla 
Romów – jest poważnym problemem w wielu państwach członkowskich z grupy UE-15. 
Zasadniczo ważne jest również, aby do tego nowego postanowienia w ust. 2 lit. a) ppkt (ii) nie 
stosowano przestarzałego rozróżnienia na „stare” i „nowe” państwa członkowskie, które w 
obecnym systemie obowiązuje w przypadku innych działań w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego (ust. 2 lit. a) ppkt (i)).

Poprawka 13
Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne
wyłącznie w tych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po 
tej dacie, w przypadku gdy spełnione są 
następujące warunki:

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne, w 
przypadku gdy spełnione są następujące 
warunki:

a) wydatki są programowane: a) wydatki są programowane:
(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności.

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności;
aa) Wydatki, o których mowa w lit. a) ppkt 
(i), są kwalifikowalne jedynie dla tych 
państw członkowskich, które przystąpiły 
do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 
r. lub później.

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
całkowitej alokacji EFRR.

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
całkowitej alokacji EFRR.
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Or. en

Uzasadnienie

Budownictwo mieszkaniowe dla zmarginalizowanych społeczności – a w szczególności dla 
Romów – jest poważnym problemem w wielu państwach członkowskich, w tym w państwach 
UE-15. Obecny wniosek dotyczący przeglądu rozporządzenia o EFRR, wprowadzając nowe 
postanowienie w art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), obejmuje jedynie te państwa członkowskie, które 
przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. lub później, a co za tym idzie jedynie częściowo 
rozwiązuje wspomniany problem. Zapis powinien zwalczać zjawisko marginalizowanych 
społeczności we wszystkich regionach Europy, w zależności od potrzeb. Taki zapis wysyła 
bardzo jasny i pozytywny komunikat obywatelom, nie pociągając za sobą żadnych 
konsekwencji budżetowych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z wyjątkiem 
efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne
wyłącznie w tych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po 
tej dacie, w przypadku gdy spełnione są 
następujące warunki:

2. Wydatki na mieszkalnictwo są 
kwalifikowalne, gdy spełnione są 
następujące warunki

a) wydatki są programowane: a) wydatki są programowane:

i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym;

ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności.

ii) w ramach zintegrowanego i trwałego
podejścia w przypadku 
zmarginalizowanych społeczności;

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
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na dane programy operacyjne albo 2 %
całkowitej alokacji EFRR.

na dane programy operacyjne albo 2 %
całkowitej alokacji EFRR.

Or. fr

Uzasadnienie

Zagadnienia związane ze społecznościami marginalizowanymi dotyczą wszystkich państw 
członkowskich. Nieuzasadnione jest wprowadzanie rozróżnienia na państwa członkowskie, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, oraz te, które 
przystąpiły do UE wcześniej. 

Poprawka 15
Karima Delli oraz Catherine Greze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne
wyłącznie w tych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po 
tej dacie, w przypadku gdy spełnione są 
następujące warunki:

2. Wydatki na mieszkalnictwo, z 
wyjątkiem efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne, w 
przypadku gdy spełnione są następujące 
warunki:

a) wydatki są programowane: a) wydatki są programowane:

(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym; 

(i) w ramach zintegrowanego podejścia do 
rozwoju obszarów miejskich w przypadku 
obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fizyczną i wykluczeniem 
społecznym; 

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych
społeczności;

(ii) w ramach zintegrowanego podejścia w 
przypadku zmarginalizowanych 
społeczności;

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
całkowitej alokacji EFRR.

b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 3 % alokacji EFRR 
na dane programy operacyjne albo 2 % 
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całkowitej alokacji EFRR.

Or. en

Poprawka 16
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) ppkt (ii) pierwszego 
akapitu działania mogą obejmować 
zastąpienie istniejących budynków 
mieszkalnych nowymi domami.

Do celów lit. a) ppkt (i) oraz lit. a) ppkt (ii) 
pierwszego akapitu działania mogą 
obejmować remonty i zastąpienie 
istniejących budynków mieszkalnych 
nowymi domami.

Or. fr

Poprawka 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello oraz Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć wykaz kryteriów 
wymaganych do określenia obszarów, o 
których mowa w lit. a) ppkt (i) pierwszego 
akapitu, oraz wykaz kwalifikowalnych 
działań zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 103 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1083/2006.

Komisja przyjmuje wykaz kryteriów 
wymaganych do określenia obszarów, o
których mowa w lit. a) ppkt (i) pierwszego 
akapitu, oraz wykaz kwalifikowalnych 
działań zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 103 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1083/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy przywrócenie poprzedniej wersji art. 7 – dokładniej ostatniej jego części – tak 
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aby Komisja Europejska mogła nadal realizować swoje pierwotne zadanie przydzielone jej 
przez rozporządzenie w zakresie oceny i ustalania kryteriów działań, w szczególności w 
sektorze działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego w nowych państwach 
członkowskich, w celu zagwarantowania wydajności i wartości dodanej z perspektywy 
polityki, a także pod kątem związanych z tym kosztów.


