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ИЗМЕНЕНИЯ 001-008  

внесени от Комисията по регионално развитие 

 

Доклад 

Lambert van Nistelrooij A7-0048/2009 

ЕФРР: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, 

осъществявани в полза на маргинализирани общности  

 

Предложение за регламент (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С оглед на подобряването на 

икономическото и социалното 

сближаване на Общността е необходимо 

да се предоставя подкрепа за 

ограничени по характер интервенции, 

свързани с ремонт на съществуващи 

сгради за жилищни цели в държавите-

членки, присъединили се към 

Европейския съюз на 1 май 2004 г. или 

след тази дата. Тези интервенции 

могат да бъдат осъществени при 

условията, определени в член 7, 

параграф 2 от Регламент (EО) 

№ 1080/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета от 5 юли 2006 година 

относно Европейския фонд за 

регионално развитие и за отмяна на 

Регламент (ЕО) 1783/1999.  

(1) С оглед на подобряването на 

икономическото и социалното 

сближаване на Общността е необходимо 

да се предоставя подкрепа за 

ограничени по характер интервенции, 

свързани с ремонт на съществуващи 

сгради за жилищни цели в държавите-

членки. Тези интервенции могат да 

бъдат осъществени при условията, 

определени в член 7, параграф 2 от 

Регламент (EО) № 1080/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

юли 2006 година относно Европейския 

фонд за регионално развитие и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999. 

 

Изменение  2 
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Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В държавите-членки, към които се 

прилага член 7, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 1080/2006, голяма 

част от маргинализираните общности 

живеят и извън градските райони. Ето 

защо е необходимо обхватът на 

допустимите разходи за интервенции в 

сектора на жилищното строителство, да 

се разшири в полза на тези общности, 

живеещи в селски райони. 

(3) В няколко държави-членки голяма 

част от маргинализираните общности 

живеят в извън градските райони. Ето 

защо е необходимо обхватът на 

допустимите разходи за интервенции в 

сектора на жилищното строителство, да 

се разшири в полза на 

маргинализираните общности, живеещи 

в селски райони. 

Обосновка 

Новата разпоредба относно интервенциите в сектора на жилищното строителство 

следва да засяга всички държави-членки, а не само тези, които са се присъединили към 

ЕС на 1 май 2004 г. или след тази дата. Поради тази причина настоящото 

съображение следва да бъде съответно изменено. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Независимо дали тези общности са в 

градски или селски райони, разходите за 

замяната на съществуващи жилища с 

новопостроени следва също да бъдат 

допустими поради крайно мизерните им 

жилищни условия. 

(4) Независимо дали тези общности са в 

градски или селски райони, разходите за 

ремонта или замяната на 

съществуващи жилища, включително с 

новопостроени такива, следва също да 

бъдат допустими поради крайно 

мизерните им жилищни условия. 

Изменение  4 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В съответствие с принцип № 1 от 

Общите основни принципи и с цел 

ограничаване на рисковете от 

сегрегация интервенциите в сектора на 

(6) В съответствие с принцип № 1 от 

Общите основни принципи и с цел 

ограничаване на рисковете от 

сегрегация интервенциите в сектора на 



 

 

 PE428.757/ 3 

 BG 

жилищното строителство, насочени към 

маргинализирани общности, следва да 

бъдат осъществявани в рамките на един 

интегриран подход, който включва 

действия, по-специално, в областта на 

образованието, здравеопазването, 

социалните въпроси, заетостта и 

сигурността. 

жилищното строителство, насочени към 

маргинализирани общности, следва да 

бъдат осъществявани в рамките на един 

интегриран и устойчив подход, който 

включва действия по-специално в 

областта на образованието, 

здравеопазването, социалните въпроси, 

заетостта и сигурността. 

Обосновка 

Интервенциите в областта на жилищното строителство за маргинализирани 

общности би трябвало да са насочени към улесняване на трайното приобщаване на 

тези общности. Ремонтът и замяната на съществуващи сгради трябва да са насочени 

изключително в тази насока. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 

Регламент (EО) № 1080/2006 

Член 7 – параграф 2 – първа алинея  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разходи за жилищно строителство, с 

изключение на разходите за енергийна 

ефективност и използване на енергия от 

възобновяеми източници, както са 

определени в параграф 1а, са допустими 

само по отношение на държавите-

членки, присъединили се към 

Европейския съюз на 1 май 2004 г. или 

след тази дата, когато са изпълнени 

следните условия: 

2. Разходи за жилищно строителство, с 

изключение на разходите за енергийна 

ефективност и използване на енергия от 

възобновяеми източници, както са 

определени в параграф 1а, са 

допустими, когато са изпълнени 

следните условия:  

а) разходите са планирани в обхвата на 

една от следните рамки: 

а) разходите са планирани в обхвата на 

една от следните рамки: 

i) рамка, основаваща се на подход за 

интегрирано градско развитие, насочен 

към райони, засегнати или застрашени 

от физическо разрушение и социална 

изолация; 

i) рамка, основаваща се на подход за 

интегрирано градско развитие, насочен 

към райони, засегнати или застрашени 

от физическо разрушение и социална 

изолация; 

ii) рамка, основаваща се на интегриран 

подход за маргинализирани общности. 

ii) рамка, основаваща се на интегриран и 

устойчив подход за маргинализирани 

общности. 

 аа) разходите по буква а), подточка i) 

са допустими само за държавите-

членки, присъединили се към 

Европейския съюз на 1 май 2004 г. или 
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след тази дата; разходите по буква а), 

подточка ii) са допустими за всички 

държави-членки. 

б) средствата, отпускани за жилищно 

строителство, съставляват максимум 

3 % от помощта по линия на ЕФРР в 

съответните оперативни програми или 

2 % от общия размер на помощта по 

линия на ЕФРР; 

б) средствата, отпускани за жилищно 

строителство, съставляват максимум 

3 % от приноса на ЕФРР в съответните 

оперативни програми или 2 % от общия 

принос на ЕФРР; 

Обосновка 

Проблемът, който настоящото преразглеждане на регламента за ЕФРР трябва да 

разреши чрез включването на нова разпоредба по член 7, точка 2a)(ii), не засяга само 

онези държави-членки, които са се присъединили към ЕС  на 1 май 2004 г. или след тази 

дата.  Всъщност предоставянето на жилища за маргинализираните общности, и по-

специално за ромското население, представлява въпрос, който се счита за особено 

важен в много държави-членки от EС-15. Освен това по принцип е наложително 

остарялото разграничение между "стари" и "нови"  държави-членки да не включва тази 

нова мярка по точка 2a)(ii), тъй като тя е приета по настоящия режим за други 

интервенции в сектора на жилищното строителство (точка 2a)(i). 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1  

Регламент (EО) № 1080/2006 

Член 7 – параграф 2 – втора алинея – уводни думи 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на буква а), подточка i) от 

първата алинея, разходите се отнасят 

само до една от следните интервенции: 

За целите на буква а), подточки i) и ii) 

от първата алинея, разходите се отнасят 

само до следните интервенции: 

Изменение  7 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1  

Регламент (ЕО) № 1080/2006 

Член 7 – параграф 2 – трета алинея 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на буква а), подточка ii) от 

първата алинея, интервенциите могат да 

включват замяната на съществуващи 

жилища с новопостроени домове. 

За целите на буква а), подточка ii) от 

първата алинея, интервенциите могат да 

включват ремонта или замяната на 

съществуващи жилища. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1080/2006 

Член 7 – параграф 2 – четвърта алинея 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да приеме списък с 

критерии за определяне на районите, 

посочени в буква а), подточка i) от 

първата алинея и за съставяне на списък 

с допустимите интервенции по реда на 

член 103, параграф 3 от Регламент (ЕО) 

1083/2006. 

Комисията приема списък с критерии за 

определяне на районите, посочени в 

буква а), подточка i) от първата алинея и 

за съставяне на списък с допустимите 

интервенции по реда на член 103, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) 

1083/2006. 

Обосновка 

Предлагаме възстановяване на предишната версия на член 7, последната част, за да 

може Европейската комисия да продължи да изпълнява първоначалното си задължение, 

произтичащо от регламента, при оценката и определянето на критерии за 

интервенция, по-специално в сектора на жилищното строителство в новите държави-

членки, с цел да се гарантира ефективността и добавената стойност в политиката, 

като същевременно се отчитат разходите за нея. 

 

 

 


