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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. .../2009, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences 
atbilstību 
(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0382),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 162. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0095/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu 
(A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku aizstāšanu ar 
jaunceltām ēkām.

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku remontu un par to
aizstāšanu cita starpā arī ar jaunceltām 
ēkām.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) daļas 
nolūkiem izdevumi var būt tikai par vienu 
no šādām intervencēm:

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) un ii) daļas 
nolūkiem izdevumi var būt tikai par šādām 
intervencēm:

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta ii) daļas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokļu aizstāšana uz jaunceltām ēkām.

Pirmās daļas a) apakšpunkta ii) daļas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokļu remonts un aizstāšana.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējā pasaules mēroga krīze radījusi svarīgu problēmu Eiropas Savienībai, prasot tūlītēju, 
elastīgu un efektīvu pretdarbību, lai īstenotu tās politiku dažādās jomas. Tā kā finanšu resursu 
kopapjoms kohēzijas politikai ir EUR 347 miljardu apmērā plānošanas periodam no 
2007. gada līdz 2013. gadam, šī politika ir lielākais ieguldījumu avots reālajā ekonomikā, 
palīdzot Eiropai un tās reģioniem atveseļoties pēc krīzes un  atjaunot uzticēšanos un 
optimismu.

Iepriekšējā gada novembrī Eiropas Komisija iesniedza vispusīgu Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānu, kurā kohēzijas politikai ir svarīga nozīme. Sākotnējā posmā Komisija 
iesniegusi priekšlikumus struktūrfondu noteikumu pārskatīšanai laika posmam no 2007. gada 
līdz 2013. gadam: attiecībā uz pamatregulu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
regulu un Eiropas Sociālā fonda (ESF) regulu ar galveno mērķi veicināt projektu īstenošanu, 
kā arī aizsargāt esošās darbavietas un radīt jaunas ar stratēģisku ieguldījumu starpniecību. 
Eiropas Parlaments aprīļa sākumā deva savu piekrišanu attiecība uz šo tiesību aktu kopumu, 
un tajā paredzētie tiesību akti sāka stāties spēkā jau maija beigās. Ir paredzēts, ka ziņojumu 
par to tiesību aktu īstenošanu, kas pieņemti saistībā ar Ekonomikas atveseļošanas plānu 
sagatavos 2010. gada otrajā pusē.

Ar pirmo grozījumu ERAF regulā tika paplašināta  to noteikumu darbības joma, kas 
reglamentē tiesības uz intervencēm, ļaujot visām ES dalībvalstīm un reģioniem veikt 
ieguldījumus, lai uzlabotu energoefektivitāti un īstenotu pasākumus atjaunīgo enerģijas avotu 
izmantošanai mājokļos1, kā arī tika paplašināta vienotu likmju summu un vienreizēju 
maksājumu izmantošana, lai vienkāršotu izdevumu deklarāciju un ieviestu atmaksāšanas 
sistēmu, kas lielākā mērā balstīta uz rezultātiem. 

Eiropas Komisija 22. jūlijā ierosināja jaunu tiesību aktu kopumu, kuru mērķis ir vienkāršot 
kohēzijas politikas pārvaldības noteikumus. Šie grozījumi attiecas uz  pamatregulu par ERAF 
, par ESF un Kohēzijas fondu, kā arī ERAF regulu.

Šajā ziņojumā apskatītā jaunā ERAF regulas priekšlikuma mērķis ir paplašināt tiesības uz 
mājokļu intervencēm nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā jaunajās dalībvalstīs.

Komisijas priekšlikums

Komisija iesniegusi grozījumu attiecībā uz pašreizējo 7. panta 2. punktu, lai atļautu ERAF 
finansiālo atbalstu mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā 
jaunajās dalībvalstīs  (ES–12). Saskaņā ar pašreizējiem ERAF noteikumiem mājokļu 
intervences ir iespējamas vienīgi saistībā ar pilsētu attīstības darbību un esošu ēku 
atjaunošanai.  Tā kā jaunajās dalībvalstīs vairākums šo kopienu dzīvo lauku rajonos un 
patversmēs, tās nevar gūt labumu no ERAF atbalsta, kas paredzēts ļoti sliktā stāvoklī 
esošajām ēkām.  Tādēļ ERAF finansiālais atbalsts varētu būtiski papildināt pašreizējo 
ieguldījumu šajā jomā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kā arī 

                                               
1 Regulas sākotnējā redakcija paredzēja finansiālu atbalstu intervencēm mājokļu jomā, tostarp arī  
energoefektivitātei, bet vienīgi attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm (ES–12).
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dalībvalstu centienus, lai mazinātu nabadzību un nelabvēlīgos apstākļus šo valstu 
mazaizsargātajās kopienās. Izdevumi būtu jāierobežo, akceptējot tos tikai attiecībā uz 
intervencēm valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošu ēku atjaunošanai un 
izmantošanas veida maiņai, lai izmitinātu ģimenes ar nelieliem ienākumiem vai cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām.

Priekšlikuma apsvērumos izdarītas īpaša atsauces uz romu tautības iedzīvotājiem, jo tā ir 
Eiropā lielākā nelabvēlīgos apstākļos esoša kopiena, tomēr norādot, ka īpaši attiecībā uz 
romiem kā mērķa grupai paredzētām intervencēm nevajadzētu izslēgt citus cilvēkus līdzīgā 
sociālekonomiskā situācijā.

Ar pašreizējo priekšlikumu nepalielina finansējumu, un tas neietekmē Kopienas budžetu. Tas 
ļaus jaunajām dalībvalstīm integrētas pieejas veidā izmantot  ERAF papildus citiem 
resursiem (ELFLA un to instrumentiem valsts līmenī), lai uzsāktu mājokļu jautājuma 
risināšanu nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu interesēs.

Padomes nostāja

Padome iesniegusi vienīgi nelielus papildinājumus ar mērķi precizēt tā teksta formulējumu, 
ko ierosinājusi Komisija. Tādēļ tās struktūrpolitikas pasākumu darba grupa izdarīja precīzu 
atsauci par tiesībām uz izdevumiem arī attiecībā uz esošo mājokļu remontu un ne tikai uz to 
aizstāšanu un atcēla ierobežojumu, kas paredzēja vienīgi aizstāšanu ar „jaunceltām ēkām”.  

Regulas par ERAF ierosinātās pārskatīšanas novērtējums

Referents piekrīt, ka nepieciešams risināt jautājumu par mājokļiem nelabvēlīgos apstākļos 
esošām kopienām saistībā ar  ERAF regulas grozīšanu. Tā kā spēkā esošos noteikumus nevar 
piemērot attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām, kas galvenokārt dzīvo lauku 
apvidos jaunajās dalībvalstīs, ierosinātais grozījums novērsīs trūkumus tiesību aktos, lai 
pienācīgāk risinātu šo iedzīvotāju sliktos dzīves apstākļus. 

Jaunā tiesību norma atbilst subsidiaritātes principam tiktāl, cik tas paplašina jauno dalībvalstu 
iespējas sniegt atbalstu mājokļu intervencēm  attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām 
kopienām veidā, ko tās uzskata par piemērotu, vienlaikus ievērojot integrēto pieeju kā 
intervences īstenošanas obligātu nosacījumu.

Neformāla trialoga rezultātā ar Komisiju un Padomi, kura gaitā abas puses referentam 
apliecināja jauno noteikumu vispārēju piemērošanu neatkarīgi no tiešas norādes uz  romu 
tautības iedzīvotājiem to apsvērumos, viņš uzskata, ka  ierosinātais regulas grozījums ir 
visnotaļ atbalstāms. Viņš atzinīgi vērtē un šajā sakarībā uzsver, cik svarīgs ir papildinājums, 
ka ar šo norādījumu nevajadzētu izslēgt citus cilvēkus līdzīgā sociālekonomiskā situācijā. 
Viņš atzīst to, ka romi ir lielākā nelabvēlīgos apstākļos esoša kopiena Eiropā, bet tomēr 
uzsver, ka ir arī citas kopienas, īpaši legāli ieceļotāji, kuru vajadzības pienācīgi jārisina, jo 
migrācija un integrācija kļuvusi par ikdienas parādību mūsu globalizētajā pasaulē. 

Eiropas Parlamenta ziņojums
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Šīs regulas pārskatīšana notiks saskaņā ar koplēmuma procedūru, kura Eiropas Parlamentam 
un Padomei paredz vienlīdzīgas tiesības un pilnvaras grozīt Komisijas priekšlikumu. 

Lai gan arī dažu veco dalībvalstu teritorijās dzīvo ir kopienas, kas dzīvo nelabvēlīgos 
apstākļos un kuras varētu saņemt atbalstu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, referents 
ņem vērā to, ka dalībvalstu liels pārsvars atbalsta Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem, 
un, tā kā šajā jautājuma vajadzīga steidzama rīcība, nolēma apsvērt Padomes ierosinātos 
priekšlikumus un neiesniegt nekādus jaunus priekšlikumus vai papildinājumus tekstā. 

Turklāt referents lūdz novērtēt šā noteikuma īstenošanu, kas Komisijai jāveic līdz 2010. gada 
beigām.


