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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No intuito de fomentar a coesão 
económica e social da Comunidade, é 
necessário apoiar intervenções limitadas de 
renovação de edifícios existentes que são 
utilizados como habitação nos Estados-
Membros que acederam à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004 ou após essa data. 
Essas intervenções podem ter lugar nas 
condições previstas no artigo 7. °, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
que revoga o Regulamento (CE) n.° 
1783/1999. 

(1) No intuito de fomentar a coesão 
económica e social da Comunidade, é 
necessário apoiar intervenções limitadas de 
renovação de edifícios existentes que são 
utilizados como habitação nos Estados-
Membros. Essas intervenções podem ter 
lugar nas condições previstas no artigo 7. °, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
que revoga o Regulamento (CE) n.° 
1783/1999.

Or. en

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No intuito de fomentar a coesão 
económica e social da Comunidade, é 
necessário apoiar intervenções limitadas de 
renovação de edifícios existentes que são 
utilizados como habitação nos 
Estados-Membros que acederam à União 
Europeia em 1 de Maio de 2004 ou após 
essa data. Essas intervenções podem ter 
lugar nas condições previstas no artigo 7.°, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 

(1) No intuito de fomentar a coesão 
económica e social da Comunidade, é 
necessário apoiar intervenções limitadas de 
renovação de edifícios existentes que são 
utilizados como habitação nos 
Estados-Membros.  Essas intervenções 
podem ter lugar nas condições previstas no 
artigo 7.°, n.º 2, do Regulamento (CE) n.° 
1080/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Julho de 2006, relativo 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
que revoga o Regulamento (CE) n.° 
1783/1999.

ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e que revoga o Regulamento 
(CE) n.° 1783/1999.

Or. fr

Justificação

A questão das comunidades marginalizadas diz respeito a todos os Estados-Membros. A 
distinção entre os Estados-Membros que aderiram à União Europeia em ou após 1 de Maio 
de 2004 e aqueles cuja adesão teve lugar em data anterior é destituída de sentido. 

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos Estados-Membros abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do artigo 7.°, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.° 1080/2006, muitas
das comunidades marginalizadas vivem 
também fora das zonas urbanas. Por 
conseguinte, é necessário alargar a 
elegibilidade das despesas para abarcar as 
intervenções habitacionais em prol destas 
comunidades que vivem em áreas rurais.

(3) Em vários Estados-Membros, muitas 
das comunidades marginalizadas vivem 
também fora das zonas urbanas.  Por 
conseguinte, é necessário alargar a 
elegibilidade das despesas para abarcar as 
intervenções habitacionais em prol destas 
comunidades que vivem em áreas rurais.

Or. en

Justificação

As novas disposições relativas às intervenções habitacionais em prol das comunidades 
marginalizadas deveriam aplicar-se a todos os Estados-Membros, e não apenas aos que 
tenham aderido à União Europeia em ou após 1 de Maio de 2004. Sendo assim, o presente 
considerando deve ser alterado em conformidade.
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Alteração 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos Estados-Membros abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do artigo 7.°, n.º 
2, do Regulamento (CE) n.° 1080/2006, 
muitas das comunidades marginalizadas 
vivem também fora das zonas urbanas. Por 
conseguinte, é necessário alargar a 
elegibilidade das despesas para abarcar as 
intervenções habitacionais em prol destas 
comunidades que vivem em áreas rurais.

(3) Muitas das comunidades 
marginalizadas vivem também fora das 
zonas urbanas. Por conseguinte, é 
necessário alargar a elegibilidade das 
despesas para abarcar as intervenções 
habitacionais em prol destas comunidades 
que vivem em áreas rurais. Por 
conseguinte, é necessário alargar a 
elegibilidade das despesas para abarcar as 
intervenções habitacionais em prol destas 
comunidades que vivem em áreas rurais.

Or. fr

Justificação

A questão das comunidades marginalizadas diz respeito a todos os Estados-Membros. A 
distinção entre os Estados-Membros que aderiram à União Europeia em ou após 1 de Maio 
de 2004 e aqueles cuja adesão teve lugar em data anterior é destituída de sentido. 

Alteração 8
Karima Delli

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Situadas em zonas urbanas ou rurais, as 
condições de habitação destas 
comunidades é extremamente deficiente, 
pelo que as despesas de substituição das 
actuais habitações por novas construções 
devem igualmente ser elegíveis.

(4) Situadas em zonas urbanas ou rurais, as 
condições de habitação destas 
comunidades é extremamente deficiente, 
pelo que as despesas de renovação e de 
substituição das actuais habitações por 
novas construções de elevada qualidade 
ambiental no mesmo sítio devem 
igualmente ser elegíveis.

Or. fr
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Alteração 9
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Situadas em zonas urbanas ou rurais, as 
condições de habitação destas 
comunidades é extremamente deficiente, 
pelo que as despesas de substituição das 
actuais habitações por novas construções 
devem igualmente ser elegíveis.

(4) Situadas em zonas urbanas ou rurais, as 
condições de habitação destas 
comunidades é extremamente deficiente, 
pelo que as despesas de renovação e de
substituição das actuais habitações, 
incluindo por novas construções, devem 
igualmente ser elegíveis, tendo 
particularmente em conta o 
desenvolvimento de infra-estruturas para 
as comunidades locais.

Or. en

Alteração 10
Karima Delli

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em conformidade com o princípio n.° 1 
desses Princípios Básicos Comuns, a fim 
de limitar os riscos de segregação, as 
intervenções habitacionais a favor das 
comunidades marginalizadas deveriam 
realizar-se no âmbito de uma abordagem 
integrada, em particular incluindo acções 
nos domínios da educação, da saúde, das 
questões sociais, do emprego e da
segurança.

(6) Em conformidade com o princípio n.° 1 
desses Princípios Básicos Comuns, a fim 
de limitar os riscos de segregação, as 
intervenções habitacionais a favor das 
comunidades marginalizadas deveriam 
realizar-se no âmbito de uma abordagem 
integrada, que inclua, em particular,  
acções nos domínios da educação, da 
saúde, das questões sociais, do emprego e 
da segurança e que garanta, mercê de um 
acompanhamento social, a manutenção 
dessas comunidades nas respectivas 
habitações após a operação de renovação.

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em conformidade com o princípio n.° 1 
desses Princípios Básicos Comuns, a fim 
de limitar os riscos de segregação, as 
intervenções habitacionais a favor das 
comunidades marginalizadas deveriam 
realizar-se no âmbito de uma abordagem 
integrada, em particular incluindo acções 
nos domínios da educação, da saúde, das 
questões sociais, do emprego e da 
segurança.

(6) Em conformidade com o princípio n.° 1 
desses Princípios Básicos Comuns, a fim 
de limitar os riscos de segregação, as 
intervenções habitacionais a favor das 
comunidades marginalizadas deveriam 
realizar-se no âmbito de uma abordagem 
integrada e sustentável, que inclua, em 
particular, acções nos domínios da 
educação, da saúde, das questões sociais, 
do emprego e da segurança.

Or. fr

Justificação

As intervenções no domínio da habitação para as comunidades marginalizadas deveriam ter 
por objectivo favorecer a inserção sustentável dessas comunidades.  A renovação e 
substituição dos edifícios existentes devem ser conduzidas exclusivamente nessa perspectiva.

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.°
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis apenas 
para os Estados-Membros que tenham 
aderido à União Europeia em ou após 1 
de Maio de 2004, desde que estejam 

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1A, são elegíveis desde que 
estejam preenchidas as seguintes 
condições: 
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preenchidas as seguintes condições:
(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.
(a-A) As despesas a que se refere a alínea 
(a), ponto (i), são elegíveis para os 
Estados-Membros que tenham aderido à 
União Europeia em ou após 1 de Maio de 
2004; as despesas a que se refere a alínea 
(a), ponto (ii), são elegíveis para todos os 
Estados-Membros da UE.

(b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3 % da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2 % da 
intervenção total do FEDER.

(b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3 % da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2 % da 
intervenção total do FEDER.

Or. en

Justificação

O problema que a actual revisão do Regulamento FEDER procura acometer – mediante a 
introdução de uma nova disposição no artigo 7.º, n.º2, alínea (a), ponto (ii) – não diz apenas 
respeito aos Estados-Membros que aderiram à União Europeia em ou após 1 de Maio de 
2004. A habitação para as comunidades marginalizadas - e, em particular para os ciganos -
representa uma questão de grande importância em muitos Estados-Membros, incluindo a 
UE-15. Além disso, e por uma questão de princípio, é imperativo que a distinção obsoleta 
entre “antigos” e “novos” Estados-Membros não abranja esta nova medida no n.º 2(a)(ii), 
como se observa ao abrigo do actual regime relativamente a outras intervenções no sector da 
habitação (n.º 2(a)(i)).

Alteração 13
Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.°
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis apenas 
para os Estados-Membros que tenham 
aderido à União Europeia em ou após 1
de Maio de 2004, desde que estejam 
preenchidas as seguintes condições:

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis desde 
que estejam preenchidas as seguintes 
condições:

(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social; 

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social; 

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.
(a-A) As despesas a que se refere a alínea 
(a), ponto (i), são elegíveis para os 
Estados-Membros que tenham aderido à 
União Europeia em ou após 1 de Maio de 
2004;

(b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3 % da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2 % da 
intervenção total do FEDER.

(b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3 % da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2 % da 
intervenção total do FEDER.

Or. en

Justificação

A habitação para as comunidades marginalizadas – e, em particular para os ciganos -
representa uma questão de grande importância em muitos Estados-Membros, incluindo a 
UE-15. A proposta actual, que visa a revisão do regulamento FEDER – introduzindo uma 
nova disposição no artigo 7.º, n.º2, alínea (a), ponto (ii)- apenas abrange os Estados-
Membros que tenham aderido à União Europeia em ou após 1 de Maio de 2004, acometendo, 
por conseguinte, apenas parcialmente o problema em questão.   A medida deveria visar 
resolver a questão das comunidades marginalizadas em qualquer região europeia em que tal 
seja necessário. Uma tal medida é portadora de uma mensagem inequívoca e positiva para os 
cidadãos, sendo destituída de incidência orçamental. 
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Alteração 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.º
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis apenas 
para os Estados-Membros que tenham 
aderido à União Europeia em ou após 1 
de Maio de 2004, desde que estejam 
preenchidas as seguintes condições:

2. As despesas com a habitação são 
elegíveis desde que estejam preenchidas as 
seguintes condições:

a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos: 

a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos: 

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.

ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
e sustentável para as comunidades 
marginalizadas.

b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3 % da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2 % da 
intervenção total do FEDER.

b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo de 
3% da intervenção FEDER nos programas 
operacionais em causa ou de 2% da 
intervenção total do FEDER;

Or. fr

Justificação

A questão das comunidades marginalizadas diz respeito a todos os Estados-Membros. A 
distinção entre os Estados-Membros que aderiram à União Europeia em ou após 1 de Maio 
de 2004 e aqueles cuja adesão teve lugar em data anterior é destituída de sentido. 
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Alteração 15
Karima Delli, Catherine Greze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.°
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis apenas 
para os Estados-Membros que tenham 
aderido à União Europeia em ou após 1 
de Maio de 2004, desde que estejam 
preenchidas as seguintes condições:

2. As despesas com a habitação, à 
excepção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis tal como 
previstas no n.º 1-A, são elegíveis desde 
que estejam preenchidas as seguintes 
condições:

(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(a) As despesas são programadas num dos 
seguintes âmbitos:

(i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

i) no âmbito de uma operação de 
desenvolvimento urbano integrado, para as 
zonas afectadas ou ameaçadas por 
degradação física ou exclusão social;

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.

(ii) no âmbito de uma abordagem integrada 
para as comunidades marginalizadas.

Or. en

Alteração 16
Karima Delli

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.º
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), ponto (ii), do 
primeiro parágrafo, as intervenções podem 
incluir a substituição das habitações 
existentes por outras recentemente 

Para efeitos da alínea a), pontos (i) e (ii), 
do primeiro parágrafo, as intervenções 
podem incluir a renovação e a substituição 
das habitações existentes por outras 
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construídas. recentemente construídas.

Or. fr

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.°
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode aprovar, nos termos do 
artigo 103.º, n.º 3, do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, a lista dos critérios 
necessários para a determinação das zonas 
referidas na alínea a), ponto (i), do 
primeiro parágrafo e a lista das 
intervenções elegíveis.»

A Comissão aprovará, nos termos do 
artigo 103.º, n.º 3, do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, a lista dos critérios 
necessários para a determinação das zonas 
referidas na alínea a), ponto (i), do 
primeiro parágrafo e a lista das 
intervenções elegíveis.»

Or. en

Justificação

Propomos a reposição da anterior versão do artigo 7.º - parte final – de molde a que a 
Comissão Europeia possa continuar a cumprir a  obrigação que lhe foi originalmente  
cometida pelo Regulamento no domínio da avaliação e fixação de critérios aplicáveis às 
intervenções, designadamente na área das intervenções no sector da habitação nos novos 
Estados-Membros, a fim de garantir a eficácia e a mais valia das políticas, e atendendo 
também aos custos implicados.


