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

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) S cieľom zlepšiť hospodársku 
a sociálnu súdržnosť Spoločenstva je 
nevyhnutné podporiť obmedzené zásahy na 
renováciu existujúcich budov slúžiacich na 
účely bývania v členských štátoch, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr. Tieto zásahy sa môžu 
uskutočňovať za podmienok stanovených 
v článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1783/1999. 

(1) S cieľom zlepšiť hospodársku a 
sociálnu súdržnosť Spoločenstva je 
nevyhnutné podporiť obmedzené zásahy na 
renováciu existujúcich budov slúžiacich na 
účely bývania v členských štátoch. Tieto 
zásahy sa môžu uskutočňovať za 
podmienok stanovených v článku 7 ods. 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1783/1999.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) S cieľom zlepšiť hospodársku 
a sociálnu súdržnosť Spoločenstva je 
nevyhnutné podporiť obmedzené zásahy na 
renováciu existujúcich budov slúžiacich na 
účely bývania v členských štátoch, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr. Tieto zásahy sa môžu 
uskutočňovať za podmienok stanovených 
v článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

(1) S cieľom zlepšiť hospodársku 
a sociálnu súdržnosť Spoločenstva je 
nevyhnutné podporiť obmedzené zásahy na 
renováciu existujúcich budov slúžiacich na 
účely bývania v členských štátoch. Tieto 
zásahy sa môžu uskutočňovať za 
podmienok stanovených v článku 7 ods. 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1783/1999.
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nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Or. fr

Odôvodnenie

Otázka marginalizovaných spoločenstiev sa týka všetkých členských štátov.  Preto nie je 
dôvod na rozlišovanie medzi členskými štátmi, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, a tými, ktoré pristúpili k Európskej únii pred 1. májom 2004. 

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

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V členských štátoch, na ktoré sa 
uplatňuje článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1080/2006, žije veľký počet 
marginalizovaných spoločenstiev aj mimo 
mestských oblastí. Preto je nevyhnutné 
rozšíriť oprávnenosť výdavkov na zásahy 
v oblasti bývania v prospech týchto 
spoločenstiev žijúcich vo vidieckych 
oblastiach.

(3) Vo viacerých členských štátoch žije 
veľký počet marginalizovaných 
spoločenstiev aj mimo mestských oblastí. 
Preto je nevyhnutné rozšíriť oprávnenosť 
výdavkov na zásahy v oblasti bývania 
v prospech týchto spoločenstiev žijúcich vo 
vidieckych oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Nové ustanovenie o zásahoch v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev 
by sa malo týkať všetkých členských štátov, a nie len tých, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004 
alebo neskôr. Toto odôvodnenie by sa preto malo  zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V členských štátoch, na ktoré sa 
uplatňuje článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1080/2006, žije veľký počet 
marginalizovaných spoločenstiev aj mimo 
mestských oblastí. Preto je nevyhnutné 
rozšíriť oprávnenosť výdavkov na zásahy 
v oblasti bývania v prospech týchto 
spoločenstiev žijúcich vo vidieckych 
oblastiach.

(3) Veľký počet marginalizovaných 
spoločenstiev žije aj mimo mestských 
oblastí. Preto je nevyhnutné rozšíriť 
oprávnenosť výdavkov na zásahy v oblasti 
bývania v prospech týchto spoločenstiev 
žijúcich vo vidieckych oblastiach.

Or. fr

Odôvodnenie

Otázka marginalizovaných spoločenstiev sa týka všetkých členských štátov.  Preto nie je 
dôvod na rozlišovanie medzi členskými štátmi, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, a tými, ktoré pristúpili k Európskej únii pred 1. májom 2004. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Karima Delli

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na nahradenie existujúcich domov 
novostavbami.

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na renováciu a nahradenie 
existujúcich domov novostavbami vysokej 
environmentálnej kvality na tom istom 
mieste.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na nahradenie existujúcich domov 
novostavbami.

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na renováciu a nahradenie 
existujúcich domov, a to aj novostavbami,  
a osobitná pozornosť by sa mala venovať 
rozvoju infraštruktúr pre miestne 
spoločenstvá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Karima Delli

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V súlade so zásadou č. 1 uvedených 
Spoločných základných zásad by sa zásahy 
v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev mali 
uskutočňovať v rámci integrovaného 
prístupu, ktorý zahŕňa aj opatrenia, najmä 
v oblastiach vzdelávania, zdravia, 
sociálnych záležitostí, zamestnanosti 
a bezpečnosti, aby sa obmedzili riziká 
segregácie.

(6) V súlade so zásadou č. 1 uvedených 
Spoločných základných zásad by sa zásahy 
v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev mali 
uskutočňovať v rámci integrovaného 
prístupu, ktorý zahŕňa aj opatrenia, najmä 
v oblastiach vzdelávania, zdravia, 
sociálnych záležitostí, zamestnanosti 
a bezpečnosti, a ktorý zabezpečí, že vďaka 
poskytovaniu sociálnej podpory zostanú 
tieto spoločenstvá vo svojich obydliach aj 
po uskutočnení renovácie, aby sa 
obmedzili riziká segregácie.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V súlade so zásadou č. 1 uvedených 
Spoločných základných zásad by sa zásahy 
v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev mali 
uskutočňovať v rámci integrovaného 
prístupu, ktorý zahŕňa aj opatrenia, najmä 
v oblastiach vzdelávania, zdravia, 
sociálnych záležitostí, zamestnanosti 
a bezpečnosti, aby sa obmedzili riziká 
segregácie.

(6) V súlade so zásadou č. 1 uvedených 
Spoločných základných zásad by sa zásahy 
v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev mali 
uskutočňovať v rámci integrovaného 
a trvalo udržateľného prístupu, ktorý 
zahŕňa aj opatrenia, najmä v oblastiach 
vzdelávania, zdravia, sociálnych 
záležitostí, zamestnanosti a bezpečnosti, 
aby sa obmedzili riziká segregácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev by mala byť 
podpora trvalého začlenenia týchto spoločenstiev. Renovácia a nahradzovanie existujúcich 
domov sa musia uskutočňovať výlučne na tento účel.

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

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené iba 
v prípade tých členských štátov, ktoré 

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené, ak sú 
splnené tieto podmienky: 
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pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, ak sú splnené tieto 
podmienky:
(a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov:

(a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov:

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí;

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí;

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.
(aa) Výdavky podľa písm. a) bodu i) sú 
oprávnené iba pre členské štáty, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr; výdavky podľa písm. a) 
bodu ii) sú oprávnené pre všetky členské 
štáty.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
dotknutým operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
príslušným operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

Or. en

Odôvodnenie

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)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Georgios Stavrakakis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené iba 
v prípade tých členských štátov, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, ak sú splnené tieto 
podmienky:

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené, ak sú 
splnené tieto podmienky:

(a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov:

(a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov:

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí; 

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí; 

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.
(aa) Výdavky podľa písm. a) bodu i) sú 
oprávnené iba pre členské štáty, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
dotknutým operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
príslušným operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené iba 
v prípade tých členských štátov, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, ak sú splnené tieto 
podmienky:

2. Výdavky na bývanie sú oprávnené, ak sú 
splnené tieto podmienky:

a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov: 

a) výdavky sa programujú v jednom 
z týchto rámcov: 

i) rámec integrovaného prístupu mestského 
rozvoja pre oblasti, v ktorých došlo 
k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí;

i) rámec integrovaného prístupu mestského 
rozvoja pre oblasti, v ktorých došlo 
k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie 
a sociálne vylúčenie hrozí;

ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

ii) rámec integrovaného a trvalo 
udržateľného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
dotknutým operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
príslušným operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

Or. fr

Odôvodnenie

Otázka marginalizovaných spoločenstiev sa týka všetkých členských štátov.  Preto nie je 
dôvod na rozlišovanie medzi členskými štátmi, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, a tými, ktoré pristúpili k Európskej únii pred 1. májom 2004. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Karima Delli a Catherine Greze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené iba 
v prípade tých členských štátov, ktoré 
pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 
alebo neskôr, ak sú splnené tieto 
podmienky:

2. Výdavky na bývanie s výnimkou 
energetickej efektívnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa odseku 1a sú oprávnené, ak sú 
splnené tieto podmienky:

(a) výdavky sa programujú v jednom z 
týchto rámcov:

(a) výdavky sa programujú v jednom z 
týchto rámcov:

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie a 
sociálne vylúčenie hrozí; 

(i) rámec integrovaného prístupu 
mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých 
došlo k fyzickému zničeniu a sociálnemu 
vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie a 
sociálne vylúčenie hrozí; 

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

(ii) rámec integrovaného prístupu pre 
marginalizované spoločenstvá.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených 
dotknutým operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

(b) Pridelené prostriedky na výdavky na 
bývanie predstavujú najviac 
3 % prostriedkov EFRR pridelených
príslušným operačným programom alebo 
2 % celkových pridelených prostriedkov 
EFRR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Karima Delli

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
ii) môžu zásahy zahŕňať nahradenie 
existujúceho bývania novopostavenými 
domami.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
i) a písm. a) bodu ii) môžu zásahy zahŕňať 
renováciu a nahradenie existujúcich budov
novopostavenými domami.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello a Nuno Teixeira

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať zoznam kritérií 
potrebných na určenie oblastí uvedených 
v prvom pododseku písm. a) bode i) 
a zoznam oprávnených zásahov v súlade 
s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Komisia prijme zoznam kritérií potrebných 
na určenie oblastí uvedených v prvom 
pododseku písm. a) bode i) a zoznam 
oprávnených zásahov v súlade s postupom
uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia 
(ES) č. 1083/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme opätovné začlenenie predchádzajúceho znenia článku 7 (konečná časť), aby 
mohla Európska komisia pokračovať vo vykonávaní svojej pôvodnej povinnosti v oblasti 
hodnotenia a určovania kritérií pre zásahy, ktorá jej bola pridelená na základe nariadenia, 
a to najmä pokiaľ ide o zásahy v odvetví bývania v nových členských štátoch, s cieľom 
zabezpečiť účinnosť a pridanú hodnotu tejto politiky a tiež vzhľadom na súvisiace výdavky.


