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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring 
af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for 
så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper
(KOM(2009)0382 – C7–0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0382),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 162, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0095/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Uanset om disse befolkningsgrupper 
befinder sig i byområder eller 
landdistrikter, bør der, når det kan 
begrundes i deres ekstremt dårlige 
boligforhold, også kunne ydes støtte til 
erstatning af eksisterende boliger med nyt 
byggeri.

(4) Uanset om disse befolkningsgrupper 
befinder sig i byområder eller 
landdistrikter, bør der, når det kan 
begrundes i deres ekstremt dårlige 
boligforhold, også kunne ydes støtte til 
renovering og erstatning af eksisterende 
boliger, herunder med nyt byggeri.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1080/2006
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), 
nr. i), skal udgifterne begrænses til et af
følgende tiltag:

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), 
nr. i og nr. ii), skal udgifterne begrænses til 
følgende tiltag:

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1080/2006
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), 
nr. ii), kan tiltagene også omfatte erstatning 
af eksisterende boliger med nyt byggeri.

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), 
nr. ii), kan tiltagene også omfatte 
renovering og erstatning af eksisterende 
boliger.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den nuværende internationale økonomiske krise er en stor udfordring for Den Europæiske 
Union og kræver en hurtig, smidig og effektiv reaktion inden for Unionens politiske områder. 
Den europæiske samhørighedspolitik er med de samlede finansielle ressourcer på 347 mia. 
euro for programmeringsperioden 2007-2013 den største investeringskilde i realøkonomien, 
og den hjælper Europa og dets regioner med at lægge krisen bag sig og genskabe tillid og 
optimisme.

Sidste år i november forelagde Kommissionen en omfattende økonomisk genopretningsplan 
for Europa, hvori samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle. Kommissionen forelagde på 
det indledende stadium forslag om at revidere tre af EU's strukturfondsforordninger for 
perioden 2007-2013: den generelle forordning, forordningen om Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond (EFRU) og forordningen om Den Europæiske Socialfond.(ESF) med 
det generelle formål at fremme projektgennemførelsen og både beskytte og skabe nye 
arbejdspladser gennem smarte investeringer. Europa-Parlamentet gav “grønt lys” for 
lovgivningspakken i begyndelsen af april, og gennemførelsen af de deri fastlagte 
foranstaltninger indledtes allerede i slutningen af maj. Der forventes en beretning om 
gennemførelsen af disse foranstaltninger, der vedtoges som et led i den økonomiske 
genopbygningsplan, i anden halvdel af 2010.  

Den første ændring til EFRU-forordningen udvidede anvendelsesområdet for reglerne for 
støtteberettigelse, hvilket gør det muligt for alle EU-medlemsstater og regioner at investere i 
energi-effektive og vedvarende energiforanstaltninger inden for boliger1 og udvidede 
anvendelsen af faste satser eller faste beløb for at forenkle omkostningserklæringen og indføre 
en mere resultatbaseret godtgørelsesordning. 

Den 22. juli fremsatte Kommissionen forslag til en ny række foranstaltninger, hvis mål var at 
forenkle forvaltningsreglerne inden for samhørighedspolitikken. Disse ændringer gælder for 
den generelle forordning om EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og EFRU-forordningen.

Det nye forslag til en EFRU-forordning, som er emnet for denne betænkning, tilsigter en 
udvidelse af støtteberettigelsen inden for boligtiltag til fordel for marginaliserede 
befolkningsgrupper i de nye medlemsstater.

Kommissionens forslag

Kommissionen forelagde en ændring til den nuværende artikel 7, stk. 2, for at gøre at muligt 
at yde finansiel støtte fra EFRU til boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper i 
de nye medlemsstater (EU-12).   I henhold til den nuværende forordning kan der kun 
iværksættes boligtiltag som led i byudviklingsinitiativer og i form af renovering af 
eksisterende boliger. Eftersom hovedparten af de marginaliserede befolkninger i de nye 
medlemsstater lever i landdistrikter og i nødly, kan de ikke komme i betragtning til EFRU-
støtten til erstatning af meget dårlige "huse".  Derfor kunne EFRU's finansielle støtte i 

                                               
1 Den oprindelige udgave af forordningen stillede finansiel støtte til rådighed for interventioner inden for 
boligsektoren, herunder energieffektivitet, men kun for de nye medlemsstater (EU-12).
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omfattende grad bidrage som et supplement til bidraget fra Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på dette område og også medlemsstaternes indsats 
for at løse problemet med de ekstremt fattige befolkningsgrupper og den marginalisering, som 
rammer disse medlemsstaters sårbare samfund.  Udgifterne bør begrænses til interventioner 
med henblik på renovering af fællesarealer i eksisterende flerfamilieboliger og renovering og 
ændring af anvendelsen af eksisterende bygninger, som ejes af de offentlige myndigheder 
eller almennyttige operatører, med henblik på anvendelse som boliger til husholdninger med 
lav indkomst eller mennesker med særlige behov.

Forslaget indeholder også i sine betragtninger en særlig henvisning til roma-befolkningen som 
den største marginaliserede befolkningsgruppe i Europa, og det fastslår samtidig, at 
interventioner i forbindelse med romaer som målgruppe ikke bør udelukke andre, der lever 
under lignende socioøkonomiske forhold. 

Dette forslag forhøjer ikke støtten og har ingen konsekvenser for fællesskabsbudgettet. Det vil 
gøre det muligt for de nye medlemsstater at anvende en form for et integreret tiltag, EFRU-
fonden, som supplement til andre ressourcer (ELFUL og deres nationale instrumenter) til 
løsning af boligproblemet for deres marginaliserede befolkningsgrupper.

Rådets holdning

Rådet forelægger kun mindre ændringer, hvis mål er at klarlægge ordlyden af Kommissionens 
foreslåede tekst. Følgelig henviste arbejdsgruppen om strukturforanstaltninger direkte til 
støtteberettigelsen for omkostninger også ved renovering af eksisterende boliger, ikke kun til 
erstatning heraf, og fjernede begrænsningen for erstatning kun af ”nybyggeri”.   

Evaluering af den foreslåede revision af EFRU-forordningen

Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt at tage fat spørgsmålet op om boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper som et led i revisionen af EFRU-forordningen. Eftersom 
de nuværende bestemmelser ikke kan anvendes for marginaliserede befolkningsgrupper, som 
for det meste lever i landdistrikter i de nye medlemsstater, vil den foreslåede ændring udfylde 
et hul i lovgivningen og således bidrage til at afhjælpe disse befolkningers dårlige 
boligsituation på mere hensigtsmæssig vis. 

Denne nye foranstaltning er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, da den giver de 
nye medlemsstater større muligheder for at yde støtte til boligtiltag for marginaliserede 
befolkningsgrupper på den måde, som de anser for mest hensigtsmæssig, samtidig med at den 
bibeholder den integrerede strategi som minimumskriterium for gennemførelsen af dette 
tiltag.

Efter et uformelt trepartsmøde med Kommissionen og Rådet, hvor begge parter forsikrede 
ordføreren om den generelle anvendelse af de nye bestemmelser til trods for den direkte 
henvisning til roma-befolkningen i betragtningerne, er ordføreren meget positivt indstillet 
over for den foreslåede ændring af forordningen. Han glæder sig over og understreger i denne 
forbindelse betydningen af tilføjelsen af, at denne henvisning ikke udelukker andre, der lever 
under lignende socioøkonomiske forhold. Han erkender, at roma-befolkningen udgør den 
største marginaliserede befolkningsgruppe i Europa, men understreger ikke desto mindre, at 
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der også findes andre befolkningsgrupper, især de lovlige indvandrere, som bør gøres til 
genstand for en hensigtsmæssig behandling, eftersom migration og integration er blevet en 
dagligdags erfaring i vor globaliserede verden. 

Europa-Parlamentets betænkning

Revisionen af denne forordning vil ske i overensstemmelse med den fælles 
beslutningsprocedure, der giver Europa-Parlamentet og Rådet de samme rettigheder og 
beføjelser til at ændre Kommissionens forslag. 

Selv om nogle af de gamle medlemsstater også har marginaliserede befolkningsgrupper på 
deres territorium, som ville kunne få hjælp via de nuværende bestemmelser, mener 
ordføreren, at en stor del af medlemsstaterne støtter Kommissionens forslag, således som det 
foreligger, og derfor har vedtaget, eftersom det er nødvendigt at træffe øjeblikkelige 
foranstaltninger i dette spørgsmål, at beholde alle de ændringer, som Rådet har foreslået, 
og ikke forelægge yderligere ændringer eller tilføjelser til teksten.

Ordføreren anmoder også om, at Kommissionen foretager en evaluering af denne 
bestemmelses gennemførelse inden udgangen af 2010.


