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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening (EG) nr.../2009 van het Europees Parlement en 
de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling wat betreft de subsidiabiliteit van 
huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen
(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0382),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 162 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0095/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de vervanging van bestaande huizen 
door nieuw gebouwde huizen subsidiabel 
zijn.

(4) Ongeacht of deze gemeenschappen in 
stedelijke of plattelandsgebieden wonen, 
moeten wegens de extreem slechte 
kwaliteit van hun 
huisvestingsomstandigheden, de uitgaven 
voor de renovatie en voor de vervanging 
van bestaande huizen door onder andere
nieuw gebouwde huizen subsidiabel zijn.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – tweede alinea – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 7

Voor de uitvoering van punt a), onder i), 
van de eerste alinea worden de uitgaven 
beperkt tot een van de volgende 
activiteiten:

Voor de uitvoering van punt a), onder i) en 
ii) van de eerste alinea worden de uitgaven 
beperkt tot de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 
Verordening (EG) nr. 1080/2006
Artikel 7 – lid 2 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 7

Voor de uitvoering van punt a), onder ii), 
van de eerste alinea mogen de activiteiten 
de vervanging van bestaande huizen door 
nieuw gebouwde huizen omvatten.

Voor de uitvoering van punt a), onder ii), 
van de eerste alinea mogen de activiteiten 
de renovatie en vervanging van bestaande 
huizen omvatten.

Or. en
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TOELICHTING

De huidige wereldwijde economische crisis vormt voor de Europese Unie een enorme 
uitdaging waarop met snel, flexibel en efficiënt beleid dient te worden gereageerd. Het 
Europees cohesiebeleid is met een totale begroting van 347 miljard EUR in de 
programmeringsperiode 2007-2013 de grootste bron van investeringen in de reële economie, 
en draagt daarmee bij aan het herstel van de crisis die in Europa en haar regio's heerst, 
alsmede aan de wederopbouw van vertrouwen en optimisme. 

In november vorig jaar presenteerde de Europese Commissie een omvattend economisch 
herstelplan voor Europa, waarin het cohesiebeleid een belangrijke rol speelde. In de beginfase 
kwam de Commissie met voorstellen voor een herziening van drie 
structuurfondsverordeningen voor het tijdvak 2007 - 2013: de Verordening houdende 
algemene bepalingen inzake de structuurfondsen, de Verordening betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), met als algemene doelstelling het stimuleren van de uitvoering van 
projecten en het in stand houden en creëren van arbeidsplaatsen door middel van slimme 
investeringen. Het Europees Parlement gaf dit pakket wetgevende maatregelen begin april het 
groene licht en de erin vastgestelde maatregelen begonnen reeds eind mei effect te sorteren.
Een verslag over de uitvoering van deze in het kader van het economisch herstelplan genomen 
maatregelen valt in de tweede helft van 2010 te verwachten.

De eerste wijziging van de EFRO-verordening behelsde een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de subsidiabiliteitsregels, hetgeen alle lidstaten en regio's in staat stelde 
te investeren in energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in woningen1, en 
maakte een ruimer gebruik van vaste en forfaitaire bedragen mogelijk met het oog op een 
vereenvoudiging van de aangifte van de uitgaven en de invoering van een meer 
resultaatgericht vergoedingensysteem.

Op 22 juli heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor een nieuw pakket 
maatregelen ter vereenvoudiging van de beheersregels op het gebied van het cohesiebeleid.
Deze wijzigingen hebben betrekking op de algemene verordening betreffende EFRO, ESF en 
het Cohesiefonds en op de EFRO-verordening. 

Het nieuwe voorstel voor de EFRO-verordening, onderwerp van het onderhavige verslag, 
heeft ten doel de subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten ten behoeve van gemarginaliseerde 
gemeenschappen in de nieuwe lidstaten te verruimen. 

Voorstel van de Commissie

De Commissie stelt een wijziging van artikel 7, tweede lid, voor om het mogelijk te maken 
financiële steun uit het EFRO te verlenen voor huisvestingprojecten ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen in de nieuwe lidstaten (EU-12). Krachtens de thans 
geldende bepalingen kunnen huisvestingsprojecten slechts worden uitgevoerd in het kader van 

                                               
1 Op grond van de oorspronkelijke verordening was financiële ondersteuning mogelijk voor activiteiten in de 
huisvestingssector, waaronder energie-efficiëntie, maar uitsluitend voor de nieuwe lidstaten (EU-12) 
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stadsontwikkelingsprojecten, in de vorm van renovatie van bestaande huizen. Aangezien de 
grote meerderheid van de gemarginaliseerde gemeenschappen in de nieuwe lidstaten in 
plattelandsgebieden en in opvangcentra woont, komen zij niet in aanmerking voor steun uit 
het EFRO voor de vervanging van huizen van zeer slechte kwaliteit. Om die reden zou 
financiële steun uit het EFRO een goede aanvulling kunnen vormen op de steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) op dit gebied en op de 
inspanningen van de lidstaten oplossingen te vinden voor de achterstelling en marginalisatie 
van hun kwetsbare gemeenschappen. De steun zou beperkt moeten blijven tot activiteiten in 
verband met de renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes in bestaande 
meergezinswoningen en voor renovatie en bestemmingsverandering van bestaande gebouwen 
die eigendom zijn van openbare instanties of marktdeelnemers zonder winstoogmerk en die 
dienen om gezinnen met een laag inkomen of mensen met bijzondere behoeften te huisvesten. 

In de overwegingen van het voorstel wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Roma als grootste 
gemarginaliseerde gemeenschap in Europa, waarbij wordt gesteld dat specifiek op de Roma 
gerichte huisvestingsprojecten andere mensen in vergelijkbare sociaaleconomische 
omstandigheden niet mogen uitsluiten. 

Het onderhavige voorstel strekt niet tot verhoging van de kredieten en heeft geen gevolgen 
voor de communautaire begroting. Het voorstel biedt de nieuwe lidstaten de gelegenheid om 
in het kader van een geïntegreerde aanpak gebruik te maken van het EFRO als aanvulling op 
andere middelen (het ELFPO en de nationale instrumenten) om het huisvestingsprobleem van 
hun gemarginaliseerde gemeenschappen aan te pakken.

Standpunt van de Raad

De Raad doet slechts enkele kleine toevoegingen die uitsluitend dienen ter verduidelijking 
van de formulering van de door de Commissie voorgestelde tekst. Ter invulling hiervan heeft 
de Groep structuurmaatregelen van de Raad niet alleen voor de vervanging van bestaande 
huizen, maar ook voor renovatie daarvan een nauwkeurige verwijzing opgenomen betreffende 
de subsidiabiliteit van de kosten, waarbij de beperking tot vervanging "door nieuw gebouwde 
huizen" is komen te vervallen.

Evaluatie van de voorgestelde herziening van de EFRO-verordening

Uw rapporteur is het ermee eens dat het huisvestingsprobleem van gemarginaliseerde 
gemeenschappen aangepakt moet worden in het kader van een herziening van de EFRO-
verordening. Aangezien de huidige bepalingen niet van toepassing zijn op gemarginaliseerde 
gemeenschappen die veelal in plattelandsgebieden in de nieuwe lidstaten woonachtig zijn, 
vult het voorgestelde amendement een leemte in de wetgeving op en biedt derhalve een 
passender antwoord op de slechte levensomstandigheden van deze bevolkingsgroepen. 

Met de nieuwe maatregel wordt het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd en worden de 
mogelijkheden van de nieuwe lidstaten om steun te verlenen aan huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen op een wijze die zij meer geschikt achten verbreed, 
waarbij een geïntegreerde aanpak bij de uitvoering van de activiteiten een 
minimumvoorwaarde blijft.
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Na een informele trialoog met de Commissie en de Raad, waarbij beide partijen uw rapporteur 
verzekerden dat de nieuwe bepaling - ondanks de uitdrukkelijke verwijzing naar de Roma in 
de overwegingen - van algemene toepassing zal zijn, staat uw rapporteur zeer positief 
tegenover de voorgestelde wijziging van de verordening. In dit verband is uw rapporteur 
verheugd over en benadrukt het belang van de toevoeging dat met deze verwijzing andere 
mensen in vergelijkbare sociaaleconomische omstandigheden niet mogen worden uitgesloten.
Uw rapporteur erkent het feit dat de Roma de grootste gemarginaliseerde gemeenschap in 
Europa vormt, maar benadrukt dat er daarnaast ook andere gemeenschappen zijn, met name 
de legale migranten, waarvoor passende oplossingen moeten worden gevonden. Migratie en 
integratie zijn in onze huidige geglobaliseerde wereld immers een alledaags verschijnsel 
geworden. 

Het verslag van het Europees Parlement

De verordening zal worden herzien volgens de medebeslissingsprocedure, waarbij het 
Europees Parlement en de Raad gelijke rechten en bevoegdheden hebben tot wijziging van het 
Commissievoorstel. 

Hoewel er op het grondgebied van sommige oude lidstaten ook gemarginaliseerde 
gemeenschappen wonen die zouden kunnen profiteren van de bestaande bepalingen, houdt uw 
rapporteur er rekening mee dat een grote meerderheid van de lidstaten het voorstel van de 
Commissie, zoals dat momenteel is geformuleerd, steunt en besluit daarom, gezien het feit dat 
op korte termijn actie moet worden ondernomen, alle door de Raad voorgestelde 
amendementen over te nemen en geen nieuwe amendementen of aanvullingen op de 
tekst voor te stellen. 

Uw rapporteur verzoekt de Commissie eind 2010 een evaluatie uit te voeren van de 
tenuitvoerlegging van deze bepaling.


