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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\790911SV.doc 3/9 PE428.277v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PE428.277v01-00 4/9 PR\790911SV.doc

SV



PR\790911SV.doc 5/9 PE428.277v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring 
av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller 
stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper
(KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0382),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 162 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0095/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
budgetutskottet (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med hänsyn till dessa 
befolkningsgruppers extremt dåliga 
bostadsförhållanden bör även utgifter för 
att ersätta deras befintliga bostäder med 
nybyggda hus berättiga till bidrag, oavsett 
om grupperna bor i stads- eller 
landsbygdsområden.

(4) Med hänsyn till dessa 
befolkningsgruppers extremt dåliga 
bostadsförhållanden bör även utgifter för 
att renovera och ersätta deras befintliga 
bostäder med bland annat nybyggda hus 
berättiga till bidrag, oavsett om grupperna 
bor i stads- eller landsbygdsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1080/2006
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt a) i) i första 
understycket ska utgifterna begränsas till 
någon av följande insatser:

Vid tillämpning av punkt a) i) och ii) i 
första understycket ska utgifterna 
begränsas till följande insatser:

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1080/2006
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt a) ii) i första 
understycket får insatserna omfatta 
ersättning av befintliga bostäder med 
nybyggda hus.

Vid tillämpning av punkt a) ii) i första 
understycket får insatserna omfatta 
renovering och ersättning av befintliga 
bostäder.

Or. en
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MOTIVERING

Den nuvarande globala ekonomiska krisen utgör en stor utmaning för Europeiska unionen och 
kräver snabba, flexibla och effektiva åtgärder inom unionens politikområden. Med 
ekonomiska resurser på totalt 347 miljarder euro för programperioden 2007–2013 är den 
europeiska sammanhållningspolitiken den största källan för investeringar i realekonomin och 
hjälper Europa och dess regioner att återhämta sig från krisen och återställa förtroendet och 
framtidstron.

I november förra året la Europeiska kommissionen fram en heltäckande ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa, där sammanhållningspolitiken spelar en viktig roll. 
Ursprungligen föreslog kommissionen att tre strukturfondsförordningar för 
perioden 2007-2013 – den allmänna förordningen, förordningen om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och förordningen om Europeiska socialfonden (ESF) – skulle 
revideras i syfte att stimulera genomförandet av olika projekt, samt för att både skydda och 
skapa arbetstillfällen genom smarta investeringar. Europaparlamentet godkände detta 
lagstiftningspaket i början av april och de åtgärder som föreslogs i det började genomföras 
redan i slutet av maj. En rapport om genomförandet av de åtgärder som har vidtagits inom 
ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen förväntas under andra halvan av 2010. 

Den första ändringen i Eruf-förordningen utvidgade reglernas tillämpningsområde så att alla 
EU:s medlemsstater och regioner kan investera i energieffektivitet och förnybar energi i 
bostäder1, samt vidgade användandet av schablonbelopp och klumpsummor för att förenkla 
utgiftsredovisningen och införa ett mer resultatbaserat ersättningssystem. 

Den 22 juli la Europeiska kommissionen fram ett nytt åtgärdspaket i syfte att förenkla 
förvaltningsreglerna inom sammanhållningspolitiken. Dessa ändringar gäller dels den 
allmänna förordningen om Eruf, ESF och sammanhållningsfonden, dels Eruf-förordningen.

Detta betänkande gäller det nya förslaget till Eruf-förordningen, vilket syftar till att utvidga 
möjligheten att genomföra bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper 
i de nya medlemsstaterna.

Kommissionens förslag

Kommissionen införde en ändring i artikel 7.2 för att gör det möjligt för Eruf att ge 
ekonomiskt stöd för bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper 
i de nya medlemsstaterna (EU-12). Enligt den nuvarande förordningen får bostadsinsatser 
endast göras inom ramen för utvecklingen av stadsområden och i form av renovering av 
befintliga bostäder. Eftersom en stor majoritet av de marginaliserade befolkningsgrupperna i 
de nya medlemsstaterna bor på landsbygden och i skjul kan de inte ta del av Erufs stöd för att 
ersätta bostäder av väldigt dålig kvalitet. Erufs ekonomiska stöd skulle därför kunna utgöra ett 
betydelsefullt komplement till de befintliga bidragen från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) inom detta område och även till medlemsstaternas försök att 
lösa problemen med fattigdom och marginalisering bland sina utsatta befolkningsgrupper. 
Stödet bör begränsas till att renovera gemensamma utrymmen i befintliga flerfamiljsbostäder 

                                               
1 I sin ursprungliga form godkände förordningen visserligen ekonomiskt stöd till bostadsinsatser, inklusive 
energieffektivtetsåtgärder, men detta gällde endast de nya medlemsstaterna (EU-12).
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och till att renovera och bygga om befintliga byggnader som ägs av myndigheter och 
icke-vinstdrivande organisationer, så att de kan användas som bostäder åt låginkomsthushåll 
eller åt personer med särskilda behov.

I motiveringen till förslaget görs också en särskild hänvisning till den romska befolkningen i 
egenskap av den största marginaliserade befolkningsgruppen i Europa, samtidigt som man 
påpekar att åtgärder som har den romska befolkningen som målgrupp inte får utesluta andra 
personer som lever under liknande socioekonomiska förhållanden.

Det befintliga förslaget leder inte till att finansieringen ökas och påverkar inte 
gemenskapsbudgeten. Förslaget innebär att de nya medlemsstaterna kan använda Eruf 
integrerat tillsammans med de övriga resurserna (EJFLU och sina nationella instrument) för 
att ta itu med bostadsfrågan för sina marginaliserade befolkningsgrupper.

Rådets ståndpunkt

Rådet gör endast mindre tillägg i syfte att förtydliga formuleringarna i den text kommissionen 
har föreslagit. Följaktligen införde rådets arbetsgrupp om strukturåtgärder ett uttryckligt 
påpekande om att medel även skulle göras tillgängliga för renovering av befintliga bostäder 
och inte bara för att ersätta dem, samt tog bort begränsningen om att de endast skulle ersättas 
med nybyggda hus. 

Utvärdering av den föreslagna översynen av Eruf-förordningen

Föredraganden instämmer i att det är nödvändigt att behandla frågan om bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper i samband med ändringen av Eruf-förordningen. 
Eftersom de befintliga bestämmelserna inte kan omfatta marginaliserade befolkningsgrupper, 
som huvudsakligen bor på landsbygden i de nya medlemsstaterna, kommer den föreslagna 
ändringen att fylla en lucka i lagstiftningen och göra det lättare att agera för att åtgärda den 
dåliga bostadssituationen för dessa grupper. 

Denna nya åtgärd är förenlig med subsidiaritetsprincipen genom att den utökar de nya 
medlemsstaternas möjligheter att tillhandahålla stöd till bostadsinsatser till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. Medlemsstaterna kan då välja hur detta stöd bäst kan 
ges, samtidigt som det integrerade arbetet kvarstår som ett grundvillkor för insatserna.

Efter att ha deltagit i informella trepartssamtal med kommissionen och rådet där de båda 
försäkrade att de nya bestämmelserna ska tillämpas allmänt trots att de uttryckligen hänvisar 
till den romska befolkningen, ser föredraganden mycket positivt på den föreslagna ändringen 
till förordningen. I detta sammanhang välkomnar och betonar föredraganden tillägget att 
hänvisningen inte ska utesluta andra personer som lever under liknande socioekonomiska 
förhållanden. Föredraganden är införstådd med det faktum att romerna utgör den största 
marginaliserade befolkningsgruppen i Europa men betonar ändå att det även finns andra 
grupper, i synnerhet lagliga invandrare, som måste hanteras på ett lämpligt sätt eftersom 
migration och integration har blivit en vardagshändelse i vår globaliserade värld. 

Europaparlamentets betänkande

Översynen av förordningen kommer att genomföras enligt medbeslutandeförfarandet, vilket 
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innebär att parlamentet och rådet har lika stora rättigheter och befogenheter att ändra 
kommissionens förslag. 

Även om en del av de gamla medlemsstaterna också har marginaliserade befolkningsgrupper 
på sina territorier, som skulle kunna få hjälp genom de befintliga bestämmelserna, har 
föredragande tagit hänsyn till att en stor majoritet av medlemsstaterna stödjer kommissionens 
förslag såsom det föreligger och har därför, och eftersom frågan kräver ett snabbt beslut, 
beslutat att behålla alla ändringar som rådet föreslår och inte föreslå några ytterligare 
ändringar eller tillägg till texten.

Föredraganden begär även att kommissionen ska ha gjort en utvärdering av hur 
bestämmelserna genomförs till slutet av 2010.


