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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at styrke Fællesskabets økonomiske 

og sociale samhørighed er det nødvendigt 

at støtte begrænsede tiltag med henblik på 

renovering af eksisterende boligbyggeri i 

de medlemsstater, der tiltrådte Den 

Europæiske Union den 1. maj 2004 eller 

senere. Sådanne tiltag kan iværksættes på 

de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 

2, i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 

2006 om Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1783/1999.  

(1) For at styrke Fællesskabets økonomiske 

og sociale samhørighed er det nødvendigt 

at støtte begrænsede tiltag med henblik på 

renovering af eksisterende boligbyggeri i 

medlemsstaterne. Sådanne tiltag kan 

iværksættes på de betingelser, der er fastsat 

i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. 

juli 2006 om Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1783/1999. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I de medlemsstater, der er omfattet af 

artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 

1080/2006, bor der også mange 

marginaliserede befolkningsgrupper uden 

for byområderne. Det er derfor nødvendigt 

at udvide støtteberettigelsen for udgifter til 

boligtiltag for disse befolkningsgrupper til 

også at gælde, når de bor i landdistrikter. 

(3) I en del medlemsstater bor der mange 

marginaliserede befolkningsgrupper uden 

for byområderne. Det er derfor nødvendigt 

at udvide støtteberettigelsen for udgifter til 

boligtiltag for marginaliserede 

befolkningsgrupper til også at gælde, når 

de bor i landdistrikter. 

Begrundelse 

De nye bestemmelser om boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper bør vedrøre alle 

medlemsstater og ikke kun de medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere. 

Derfor bør denne betragtning ændres i overensstemmelse hermed. 

 

Ændringsforslag  3 

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 marginaliserede 

befolkningsgrupper befinder sig i 

byområder eller landdistrikter, bør der, når 

det kan begrundes i deres ekstremt dårlige 

boligforhold, også kunne ydes støtte til 

renovering af eksisterende boliger eller 

erstatning heraf, herunder med nyt 

byggeri. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at begrænse risiciene for 

segregation bør boligtiltag for 

marginaliserede befolkningsgrupper i 

(6) For at begrænse risiciene for 

segregation bør boligtiltag for 

marginaliserede befolkningsgrupper i 
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overensstemmelse med princip 1 i de 

nævnte fælles grundlæggende principper 

iværksættes som led i en integreret strategi, 

som også omfatter foranstaltninger på 

områderne uddannelse, sundhed, sociale 

forhold beskæftigelse, sikkerhed mv. 

overensstemmelse med princip 1 i de 

nævnte fælles grundlæggende principper 

iværksættes som led i en integreret og 

bæredygtig strategi, som også omfatter 

foranstaltninger på områderne uddannelse, 

sundhed, sociale forhold beskæftigelse, 

sikkerhed mv. 

Begrundelse 

Boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper bør have til formål at fremme en 

bæredygtig integration af disse borgere. Renoveringen og udskiftningen af eksisterende boliger 

skal foregå udelukkede med denne målsætning for øje. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1080/2006 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Boligudgifter, dog ikke til forbedret 

energieffektivitet og brug af vedvarende 

energi, jf. stk. 1a, er kun støtteberettigede 

for de medlemsstater, der tiltrådte Den 

Europæiske Union den 1. maj 2004 eller 

senere, på følgende betingelser: 

2. Boligudgifter, dog ikke til forbedret 

energieffektivitet og brug af vedvarende 

energi, jf. stk. 1a, er støtteberettigede på 

følgende betingelser:  

a) Udgifterne skal være programmeret som 

led i: 

a) Udgifterne skal være programmeret som 

led i: 

i) en integreret byudviklingsstrategi for 

områder, der er præget eller truet af fysisk 

forfald og social udstødelse 

i) en integreret byudviklingsstrategi for 

områder, der er præget eller truet af fysisk 

forfald og social udstødelse 

ii) en integreret strategi for marginaliserede 

befolkningsgrupper. 

ii) en integreret og bæredygtig strategi for 

marginaliserede befolkningsgrupper. 

 aa) Udgifter, der er omfattet af litra a), nr. 

i), er kun støtteberettigede for de 

medlemsstater, der tiltrådte Den 

Europæiske Union den 1. maj 2004 eller 

senere; udgifter, der er omfattet af litra a), 

nr. ii), er støtteberettigede for alle 

medlemsstater. 

b) Tildelingen til boligudgifter kan udgøre 

enten højst 3 % af EFRU-tildelingen til de 

pågældende operationelle programmer eller 

b) Tildelingen til boligudgifter kan udgøre 

enten højst 3 % af EFRU-tildelingen til de 

pågældende operationelle programmer eller 
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2 % af den samlede EFRU-tildeling. 2 % af den samlede EFRU-tildeling. 

Begrundelse 

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by 

introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those 

Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for 

marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of major 

concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, it is 

imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not cover 

this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other housing 

interventions (point 2(a)(i)). 

 

Ændringsforslag  6 

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: 

 

Ændringsforslag  7 

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 eller erstatning af eksisterende 

boliger. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1080/2006 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan vedtage listen over de 

kriterier, der skal bruges ved fastlæggelsen 

af områderne i første afsnit, litra a), nr. i), 

samt listen over støtteberettigede initiativer 

i overensstemmelse med proceduren i 

artikel 103, stk. 3, i forordning (EF) nr. 

1083/2006. 

Kommissionen vedtager listen over de 

kriterier, der skal bruges ved fastlæggelsen 

af områderne i første afsnit, litra a), nr. i), 

samt listen over støtteberettigede initiativer 

i overensstemmelse med proceduren i 

artikel 103, stk. 3, i forordning (EF) nr. 

1083/2006. 

Begrundelse 

Det foreslås at genindsætte den tidligere udgave af artikel 7 – sidste del – så Kommissionen kan 

fortsætte med at udføre de opgaver, den oprindeligt havde fået tildelt ved forordningen med 

hensyn til evaluering og fastsættelse af kriterierne for støtteberettigede initiativer, navnlig 

boligtiltag i de nye medlemsstater, for at sikre, at den førte politik er effektiv og skaber 

merværdi, også sammenholdt med udgifterne. 

 


