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Έκθεση 

Lambert van Nistelrooij A7-0048/2009 

FEDER: επιλεξιµότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών 

οµάδων 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονοµική 

και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 

είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 

περιορισµένες παρεµβάσεις για την 

ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 

εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 

µέλη τα οποία προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή 
µετά την ηµεροµηνία αυτή. Οι 

παρεµβάσεις αυτές µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µε βάση του όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.  

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονοµική 

και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 

είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν 

περιορισµένες παρεµβάσεις για την 

ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που 

εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη 

µέλη. Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µε βάση του όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στα κράτη µέλη στα οποία 
εφαρµόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, 
µεγάλος αριθµός περιθωριοποιηµένων 

κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών 

περιοχών. Εποµένως, είναι αναγκαίο να 

επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας 

των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις 

στεγαστικές παρεµβάσεις υπέρ των 

κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές 

περιοχές. 

(3) Σε ορισµένα κράτη µέλη, µεγάλος 
αριθµός περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων 

ζει, επίσης, εκτός των αστικών περιοχών.  

Εποµένως, είναι αναγκαίο να επεκταθούν 

τα κριτήρια επιλεξιµότητας των δαπανών 

ώστε να καλύψουν και τις στεγαστικές 

παρεµβάσεις υπέρ των κοινοτήτων αυτών 

που ζουν στις αγροτικές περιοχές. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα διάταξη για τις στεγαστικές παρεµβάσεις για περιθωριοποιηµένες κοινότητες θα πρέπει να 

αφορά όλα τα κράτη µέλη και όχι µόνον εκείνα που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1
η
 Μαΐου 2004 ή 

µετά από την ηµεροµηνία αυτή.  Συνεπώς, η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να τροποποιηθεί 

ανάλογα. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 

αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 

περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαµηλής 

ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 

πρέπει να είναι επιλέξιµες και οι δαπάνες 

για την αντικατάσταση των υπαρχουσών 

κατοικιών από νεόδµητες. 

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες 

αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 

περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαµηλής 

ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, 

πρέπει να είναι επιλέξιµες και οι δαπάνες 

για την ανακαίνιση και την 
αντικατάσταση των υπαρχουσών 

κατοικιών, µεταξύ άλλων από νεόδµητες. 



 

 

 PE428.757/ 3 

 EL 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Σύµφωνα µε την αρχή αριθ. 1 αυτών 

των κοινών βασικών αρχών, µε σκοπό να 

περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισµού, οι 

στεγαστικές παρεµβάσεις για τις 

περιθωριοποιηµένες κοινότητες πρέπει να 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης, η οποία 

περιλαµβάνει κυρίως ενέργειες στους 

τοµείς της παιδείας, της υγείας, των 

κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης 

και της ασφάλειας. 

(6) Σύµφωνα µε την αρχή αριθ. 1 αυτών 

των κοινών βασικών αρχών, µε σκοπό να 

περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισµού, οι 

στεγαστικές παρεµβάσεις για τις 

περιθωριοποιηµένες κοινότητες πρέπει να 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο µιας 

ολοκληρωµένης και βιώσιµης 
προσέγγισης, η οποία περιλαµβάνει κυρίως 

ενέργειες στους τοµείς της παιδείας, της 

υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων, της 

απασχόλησης και της ασφάλειας. 

Αιτιολόγηση 

Οι παρεµβάσεις στον τοµέα της στέγασης για τις περιθωριοποιηµένες κοινότητες θα πρέπει να 

έχουν στόχο την βελτίωση της βιώσιµης ενσωµάτωσης αυτών των κοινοτήτων. Η ανακαίνιση και 

η αντικατάσταση των υφισταµένων κτιρίων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε 

αυτήν την προοπτική.  

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 

αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 

χρήση της ανανεώσιµης ενέργειας 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1α, είναι 

επιλέξιµες µόνο για όσα κράτη µέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους: 

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 

αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 

χρήση της ανανεώσιµης ενέργειας 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1α, είναι 

επιλέξιµες και υπό τους ακόλουθους 

όρους:  

α) οι δαπάνες προγραµµατίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

α) οι δαπάνες προγραµµατίζονται σε ένα 
από τα ακόλουθα πλαίσια: 

i) το πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 

περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 

από φυσική υποβάθµιση και κοινωνικό 

αποκλεισµό· 

i) το πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις 

περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται 

από φυσική υποβάθµιση και κοινωνικό 

αποκλεισµό· 
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ii) το πλαίσιο µια ολοκληρωµένης 

προσέγγισης για τις περιθωριοποιηµένες 

κοινότητες. 

ii) το πλαίσιο µια ολοκληρωµένης και 
βιώσιµης προσέγγισης για τις 
περιθωριοποιηµένες κοινότητες. 

 αα) Οι δαπάνες του στοιχείου α), σηµείο 
i) είναι επιλέξιµες µόνο για εκείνα τα 
κράτη µέλη που προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή 
αργότερα· οι δαπάνες του στοιχείου α), 
σηµείο ii) είναι επιλέξιµες για όλα τα 
κράτη µέλη. 

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 

ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 

της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 

επιχειρησιακά προγράµµατα είτε στο 2 % 

της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ. 

β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης 

ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % 

της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 

επιχειρησιακά προγράµµατα είτε στο 2 % 

της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ. 

Αιτιολόγηση 

Το πρόβληµα που προσπαθεί να αντιµετωπίσει η τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισµού ΕΤΠΑ -

εισάγοντας µια νέα διάταξη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 (α) (ii)- δεν αφορά µόνο τα κράτη µέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα. Στην πραγµατικότητα, η στέγαση των 

περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων -και ιδίως του πληθυσµού Ροµά- αποτελεί ζήτηµα µείζονος 

σηµασίας για πολλά κράτη µέλη της ΕΕ-15. Επιπλέον, και ως θέµα αρχής, είναι επιτακτικό αυτή 

η παρωχηµένη διάκριση ανάµεσα σε "παλαιά" και "νέα" κράτη µέλη να µην καλύψει αυτό το νέο 

µέτρο βάσει της παραγράφου 2(a)(ii), όπως συµβαίνει µε το ισχύον καθεστώς για άλλες 

στεγαστικές παρεµβάσεις (παράγραφος 2(a)(i)). 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σηµείο 
i) του πρώτου εδαφίου, οι δαπάνες 

περιορίζονται σε µία από τις ακόλουθες 
παρεµβάσεις: 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σηµεία 
i) και ii) του πρώτου εδαφίου, οι δαπάνες 

περιορίζονται στις ακόλουθες 
παρεµβάσεις: 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σηµείο 

ii) του πρώτου εδαφίου, οι παρεµβάσεις 

µπορούν να περιλαµβάνουν την 

αντικατάσταση υπαρχουσών κατοικιών 

από νεόδµητα σπίτια. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σηµείο 

ii) του πρώτου εδαφίου, οι παρεµβάσεις 

µπορούν να περιλαµβάνουν την 

ανακαίνιση ή την αντικατάσταση 
υπαρχουσών κατοικιών. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει τον 
κατάλογο των κριτηρίων των 

απαιτούµενων για τον καθορισµό των 

περιοχών που αναφέρονται στο στοιχείο α) 

σηµείο i) του πρώτου εδαφίου και τον 

κατάλογο των επιλέξιµων παρεµβάσεων 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 103 

παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006.» 

Η Επιτροπή εκδίδει τον κατάλογο των 

κριτηρίων των απαιτούµενων για τον 

καθορισµό των περιοχών που αναφέρονται 

στο στοιχείο α) σηµείο i) του πρώτου 

εδαφίου και τον κατάλογο των επιλέξιµων 

παρεµβάσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία 

του άρθρου 103 παράγραφος 3 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.» 

Αιτιολόγηση 

Προτείνουµε την επανεγγραφή της προηγούµενης διατύπωσης του άρθρου 7- τελικό µέρος - κατά 

τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να συνεχίσει να επιτελεί το αρχικό καθήκον 

που της ανατίθεται από τον κανονισµό στον τοµέα της αξιολόγησης και του καθορισµού των 

κριτηρίων για τις παρεµβάσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα των στεγαστικών παρεµβάσεων στα νέα 

κράτη µέλη, προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικότητα και προστιθέµενη αξία στις 

πολιτικές, έχοντας συγχρόνως υπόψη το κόστος τους.  

 

 

 

 

 


