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

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea creșterii coeziunii 
economice și sociale a Comunității, este 
necesară sprijinirea intervențiilor limitate 
pentru renovarea imobilelor existente 
destinate locuirii în statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 
2004 sau ulterior acestei date. Aceste 
intervenții se pot realiza în condițiile 
prezentate la articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999. 

(1) În vederea creșterii coeziunii 
economice și sociale a Comunității, este 
necesară sprijinirea intervențiilor limitate 
pentru renovarea imobilelor existente 
destinate locuirii în statele membre.  
Aceste intervenții se pot realiza în 
condițiile prezentate la articolul 7 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.

Or. en

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

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea creșterii coeziunii 
economice și sociale a Comunității, este 
necesară sprijinirea intervențiilor limitate 
pentru renovarea imobilelor existente 
destinate locuirii în statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 
2004 sau ulterior acestei date. Aceste 
intervenții se pot realiza în condițiile 
prezentate la articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(1) În vederea creșterii coeziunii 
economice și sociale a Comunității, este 
necesară sprijinirea intervențiilor limitate 
pentru renovarea imobilelor existente 
destinate locuirii în statele membre. Aceste 
intervenții se pot realiza în condițiile 
prezentate la articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională și de abrogare a 
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din 5 iulie 2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.

Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.

Or. fr

Justificare

Problematica comunităților marginalizate aparține tuturor statelor membre. Distincția dintre 
statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior și cele care 
au aderat anterior acestei date este nejustificată. 

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

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În statele membre în cazul cărora se 
aplică articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr 1080/2006, un 
număr ridicat de comunități marginalizate 
trăiesc, deopotrivă, în afara zonelor urbane. 
Prin urmare, este necesară extinderea 
eligibilității cheltuielilor privind 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea acestor comunități care trăiesc în 
zone rurale.

(3) În mai multe state membre, un număr 
ridicat de comunități marginalizate trăiesc, 
deopotrivă, în afara zonelor urbane Prin 
urmare, este necesară extinderea 
eligibilității cheltuielilor privind 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea acestor comunități care trăiesc în 
zone rurale.

Or. en

Justificare

Noua dispoziție referitoare la intervențiile în domeniul locuințelor pentru comunități 
marginalizate ar trebui să vizeze toate statele membre și nu numai pe cele care au aderat la 1 
Mai 2004 sau ulterior acestei date. Prin urmare, acest considerent ar trebui modificat în 
consecință.
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Amendamentul 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie și Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În statele membre în cazul cărora se 
aplică articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr 1080/2006, un
număr ridicat de comunități marginalizate 
trăiesc, deopotrivă, în afara zonelor urbane. 
Prin urmare, este necesară extinderea 
eligibilității cheltuielilor privind 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea acestor comunități care trăiesc în 
zone rurale.

(3) Un număr ridicat de comunități 
marginalizate trăiesc, deopotrivă, în afara 
zonelor urbane. Prin urmare, este necesară 
extinderea eligibilității cheltuielilor privind 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea acestor comunități care trăiesc în 
zone rurale.

Or. fr

Justificare

Problema comunităților marginalizate este o problemă a tuturor statelor membre. Distincția 
dintre statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior și cele 
care au aderat anterior acestei date este nejustificată. 

Amendamentul 8
Karima Delli

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Indiferent dacă aceste comunități sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condițiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea, 
eligibile cheltuielile privind înlocuirea 
locuințelor existente cu altele nou 
construite.

(4) Indiferent dacă aceste comunități sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condițiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea,
eligibile cheltuielile privind renovarea și 
înlocuirea locuințelor existente pe același 
sit cu altele nou construite, de o înaltă 
calitate ecologică.

Or. fr
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Amendamentul 9
Tamás Deutsch

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Indiferent dacă aceste comunități sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condițiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea, 
eligibile cheltuielile privind înlocuirea 
locuințelor existente cu altele nou 
construite.

(4) Indiferent dacă aceste comunități sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condițiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea, 
eligibile cheltuielile privind renovarea și
înlocuirea locuințelor existente, inclusiv cu 
altele nou construite, acordându-se o 
atenție specială dezvoltării 
infrastructurilor destinate comunităților 
locale.

Or. en

Amendamentul 10
Karima Delli

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din 
Principiile de bază comune, în vederea 
limitării riscurilor de segregare, 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea comunităților marginalizate ar 
trebui să se realizeze în cadrul unei 
abordări integrate care include acțiuni, cu 
precădere în domeniile: educației, sănătății, 
afacerilor sociale, ocupării forței de muncă 
și securității.

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din 
Principiile de bază comune, în vederea 
limitării riscurilor de segregare, 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea comunităților marginalizate ar 
trebui să se realizeze în cadrul unei 
abordări integrate care să includă acțiuni, 
cu precădere în domeniile: educației, 
sănătății, afacerilor sociale, ocupării forței 
de muncă și securității și care să 
garanteze, prin acțiuni cu caracter social, 
că aceste comunități nu își părăsesc 
locuințele  după operația de renovare.

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

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din 
Principiile de bază comune, în vederea 
limitării riscurilor de segregare, 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea comunităților marginalizate ar 
trebui să se realizeze în cadrul unei 
abordări integrate care include acțiuni, cu 
precădere în domeniile: educației, sănătății, 
afacerilor sociale, ocupării forței de muncă 
și securității.

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din 
Principiile de bază comune, în vederea 
limitării riscurilor de segregare, 
intervențiile în domeniul locuințelor în 
favoarea comunităților marginalizate ar 
trebui să se realizeze în cadrul unei 
abordări integrate și durabile care include 
acțiuni, cu precădere în domeniile: 
educației, sănătății, afacerilor sociale, 
ocupării forței de muncă și securității.

Or. fr

Justificare

Intervențiile din domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate ar trebui să 
aibă ca obiectiv încurajarea incluziunii durabile a acestor comunități. Renovarea și 
înlocuirea locuințelor existente trebuie să se desfășoare exclusiv în acest scop.

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

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența energetică 
și pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie, astfel cum sunt prezentate la 
alineatul (1a), sunt eligibile numai pentru 
statele membre care au aderat la Uniunea 
Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior 

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența energetică 
și pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie, astfel cum sunt prezentate la 
alineatul (1a) sunt eligibile în cazul în care 
se îndeplinesc următoarele condiții: 
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acestei date, în cazul în care se îndeplinesc 
următoarele condiții:
(a) cheltuielile se programează într-unul 
din următoarele cadre:

(a) cheltuielile se programează într-unul 
din următoarele cadre:

(i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială;

(i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială;

(ii) cadrul unei abordări integrate pentru 
comunitățile marginalizate.

(ii) cadrul unei abordări integrate pentru 
comunitățile marginalizate.
(aa) cheltuielile prevăzute la litera (a) 
punctul (i) sunt eligibile numai pentru 
acele state membre care au aderat la 
Uniunea Europeană la 1 Mai 2004 sau 
ulterior acestei date; cheltuielile prevăzute 
la litera (a) punctul (ii) sunt eligibile 
pentru toate statele membre.

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind 
locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din 
contribuția FEDER la programele
operaționale în cauză, fie la 2 % din 
contribuția totală FEDER.

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind 
locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din 
contribuția FEDER la programele 
operaționale în cauză, fie la 2 % din 
contribuția totală FEDER.

Or. en

Justificare

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)).

Amendamentul 13
Georgios Stavrakakis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența energetică 
și pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie, astfel cum sunt prezentate la 
alineatul (1a), sunt eligibile numai pentru 
statele membre care au aderat la Uniunea 
Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior 
acestei date, în cazul în care se îndeplinesc 
următoarele condiții:

(2) Cheltuielile pentru locuințe, cu excepția 
acelora destinate eficienței energetice și 
energiilor regenerabile, în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (1a), sunt eligibile 
în cazul în care se îndeplinesc următoarele 
condiții:

(a) cheltuielile se programează într-unul 
din următoarele cadre:

(a) cheltuielile se programează într-unul 
din următoarele cadre:

(i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială; 

(i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială; 

(ii) cadrul unei abordări integrate pentru 
comunitățile marginalizate.

(ii) cadrul unei abordări integrate pentru 
comunitățile marginalizate.
(aa) cheltuielile prevăzute la litera (a) 
punctul (i) sunt eligibile numai pentru 
acele state membre care au aderat la 
Uniunea Europeană la 1 Mai 2004 sau 
ulterior acestei date;

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind 
locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din 
contribuția FEDER la programele 
operaționale în cauză, fie la 2 % din 
contribuția totală FEDER.

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind 
locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din 
contribuția FEDER la programele 
operaționale în cauză, fie la 2 % din 
contribuția totală FEDER.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie și Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența 
energetică și pentru utilizarea surselor 
regenerabile de energie, astfel cum sunt 
prezentate la alineatul (1a), sunt eligibile
numai pentru statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 
2004 sau ulterior acestei date, în cazul în 
care se îndeplinesc următoarele condiții:

(2) Cheltuielile privind locuințele sunt 
eligibile în cazul în care se îndeplinesc 
următoarele condiții: 

a) cheltuielile se programează într-unul din 
următoarele cadre: 

a) cheltuielile se programează într-unul din 
următoarele cadre: 

i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială;

i) cadrul unei abordări integrate de 
dezvoltare urbană pentru zonele afectate 
sau amenințate de deteriorare fizică și de 
excludere socială;

ii) cadrul unei abordări integrate pentru 
comunitățile marginalizate.

ii) cadrul unei abordări integrate și 
durabile pentru comunitățile marginalizate,

b) alocația aferentă cheltuielilor privind 
locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din 
contribuția FEDER la programele 
operaționale în cauză, fie la 2 % din 
contribuția totală FEDER.

b) alocația financiară atribuită cheltuielilor 
pentru locuințe se ridică cel mult la 3% din 
contribuția FEDER la programele 
operaționale în cauză sau la 2% din 
contribuția totală FEDER.

Or. fr

Justificare

Problema comunităților marginalizate este o problemă a tuturor statelor membre. Distincția 
dintre statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior și cele 
care au aderat anterior acestei date este nejustificată. 
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Amendamentul 15
Karima Delli și Catherine Greze

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența energetică 
și pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie, astfel cum sunt prezentate la 
alineatul (1a), sunt eligibile numai pentru 
statele membre care au aderat la Uniunea 
Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior 
acestei date, în cazul în care se îndeplinesc 
următoarele condiții:

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu 
excepția acelora pentru eficiența energetică 
și pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie, astfel cum sunt prezentate la 
alineatul (1a), sunt eligibile în cazul în care 
se îndeplinesc următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 16
Karima Delli

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctul (ii), intervențiile pot include 
înlocuirea locuințelor existente cu locuințe 
nou construite.

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctele (i) și (ii), intervențiile pot include 
renovarea și înlocuirea locuințelor 
existente cu locuințe nou construite.

Or. fr
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Amendamentul 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello și Nuno Teixeira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta lista criteriilor 
necesare pentru stabilirea zonelor 
prevăzute la primul paragraf litera (a) 
punctul (i) și lista intervențiilor eligibile în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 103 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Comisia adoptă lista criteriilor necesare 
pentru stabilirea zonelor prevăzute la 
primul paragraf litera (a) punctul (i) și lista 
intervențiilor eligibile în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 103 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

Or. en

Justificare

Propunem reintroducerea versiunii anterioare a articolului 7- partea finală - astfel încât 
Comisia Europeană să își poată continua sarcina inițială, atribuită conform regulamentului, 
în domeniul evaluării și stabilirii criteriilor pentru intervenții, în special în ceea ce privește 
intervențiile în sectorul locuințelor în noile state membre, pentru garantarea eficienței și a 
valorii adăugate a politicilor, având în vedere, de asemenea, costurile acestora.


