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GROZĪJUMI 001-008  
iesniegusi Reăionālās attīstības komiteja 
 
ZiĦojums 
Lambert van Nistelrooij A7-0048/2009 
ERAF: nelabvēlīgos apstākĜos esošu kopienu atbilstība mājokĜu intervence 
 
Regulas priekšlikums (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokĜus dalībvalstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 

1. maijā vai vēlāk.  Šīs intervences var 
veikt saskaĦā ar nosacījumiem, kas 
izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. 
jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reăionālās attīstības fondu un 
Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.  

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un 
sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas 
intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, 
kuras izmanto kā mājokĜus visās 
dalībvalstīs. Šīs intervences var veikt 
saskaĦā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
7. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reăionālās 
attīstības fondu un Regulas (EK) 
Nr. 1783/1999 atcelšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Dalībvalstīs, uz kurām attiecas 
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 

(3) Vairākās dalībvalstīs daudzas 
nelabvēlīgos apstākĜos esošas kopienas 



 

 
 PE428.757/ 2 

 LV 

2. punkts, daudzas nelabvēlīgos apstākĜos 
esošas kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām. 
TādēĜ ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, 
iekĜaujot mājokĜu intervences minēto 
kopienu labā, kuras dzīvo lauku rajonos. 

dzīvo arī ārpus pilsētām. TādēĜ ir 
jāpaplašina izdevumu atbilstība, iekĜaujot 
mājokĜu intervences nelabvēlīgos apstākĜos 
esošo kopienu labā, kuras dzīvo lauku 
rajonos. 

Pamatojums 

Jaunais noteikums par mājokĜu intervenci par labu nelabvēlīgos apstākĜos dzīvojošām 
kopienām būtu piemērojams visās dalībvalstīs, nevis tikai tajās, kuras pievienojās ES 2004. 
gada 1. maijā vai vēlāk.  TādēĜ minēto apsvērumu vajadzētu attiecīgi grozīt. 
 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, Ħemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākĜus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu ēku aizstāšanu ar 
jaunceltām ēkām. 

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas 
atrodas pilsētā vai lauku rajonos, Ħemot 
vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves 
apstākĜus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī 
izdevumi par esošu mājokĜu remontu vai 
to aizstāšanu, tostarp arī ar jaunceltiem 
mājokĜiem. 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) SaskaĦā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokĜu intervences nelabvēlīgos 
apstākĜos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrēto pieeju, kurā ietilpst 
darbības it īpaši izglītības, veselības, 
sociālo lietu, nodarbinātības un drošības 
jomā. 

(6) SaskaĦā ar Kopējo pamatprincipu 
pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas 
risku, mājokĜu intervences nelabvēlīgos 
apstākĜos esošu kopienu labā jāveic, 
ievērojot integrētu un noturīgu pieeju, 
kurā ietilpst darbības it īpaši izglītības, 
veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un 
drošības jomā. 

Pamatojums 

MājokĜu intervencei par labu nelabvēlīgos apstākĜos dzīvojošām kopienām vajadzētu būt vērstai 
uz to, lai sekmētu šo kopienu noturīgu integrāciju. Esošo ēku remonts vai to aizstāšana ar 
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jaunceltām ēkām būtu jāveic, obligāti paturot prātā šo mērėi. 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants 
Regula (EK) Nr. 1080/2006 
7. pants – 2. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izdevumi saistībā ar mājokĜiem, izĦemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerăijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai 
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 

Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi. 

2. Izdevumi saistībā ar mājokĜiem, izĦemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerăijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi.  

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām: 

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm 
kategorijām: 

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokĜa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība;  

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības 
pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai 
draud fiziska stāvokĜa pasliktināšanās un 
sociāla atstumtība; 

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākĜos esošām kopienām. 

ii) saistībā ar integrētu un noturīgu pieeju 
attiecībā uz nelabvēlīgos apstākĜos esošām 
kopienām. 

 aa) izdevumi, kas minēti a) apakšpunkta 

i) daĜā, ir atbilstīgi tikai dalībvalstīs, kuras 

pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 

1. maijā vai vēlāk; izdevumi, kas minēti 

a) apakšpunkta ii) daĜā, ir atbilstīgi visās 

dalībvalstīs. 
b) LīdzekĜi mājokĜu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešėīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešėīruma. 

b) LīdzekĜi mājokĜu izdevumiem ir 
augstākais 3 % no ERAF piešėīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % 
no kopējā ERAF piešėīruma. 

Pamatojums 

Problēma, kuru tiek mēăināts risināt ar ERAF regulas pašreizējo pārskatīšanu, ieviešot jaunu 
noteikumu saskaĦā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daĜu, attiecas ne tikai uz 
dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Patiesībā nelabvēlīgos 
apstākĜos esošu kopienu un jo īpaši romu iedzīvotāju mājokĜiem saistītie jautājumi rada 
nopietnas bažas daudzās dalībvalstīs, kas veidoja ES pirms 2004. gada 1. maija. Turklāt 
principā ir viennozīmīgi skaidrs, ka novecojusī „veco” un „jauno” dalībvalstu nošėiršana uz 
jauno pasākumu saskaĦā ar 2. punkta a) apakšpunkta ii) daĜu neattiecas, kā tas notiek saskaĦā 
ar pašreizējo režīmu attiecībā uz citām mājokĜu intervencēm (2. punkta a) apakšpunkta 
ii) daĜa). 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants  
Regula (EK) Nr. 1080/2006 
7. pants – 2. punkts – 2. daĜa – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmās daĜas a) apakšpunkta i) daĜas 
nolūkiem izdevumi var būt tikai par vienu 
no šādām intervencēm: 

Pirmās daĜas a) apakšpunkta i) un ii) daĜas 
nolūkiem izdevumi var būt tikai par šādām 
intervencēm: 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants  
Regula (EK) Nr. 1080/2006 
7. pants – 2. punkts – 3. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmās daĜas a) apakšpunkta ii) daĜas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokĜu aizstāšana uz jaunceltām ēkām. 

Pirmās daĜas a) apakšpunkta ii) daĜas 
nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu 
mājokĜu remonts vai aizstāšana. 

 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants 
Regula (EK) Nr. 1080/2006 
7. pants – 2. punkts – 4. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var pieĦemt sarakstu ar 
kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu 
apgabalus, kas minēti a) apakšpunkta 
i) daĜā, un sarakstu ar atbilstīgiem 
intervences pasākumiem saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006, 103. panta 3. 
punktā minēto procedūru.” 

Komisija pieĦem sarakstu ar kritērijiem, 
kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kuri 
minēti a) apakšpunkta i) daĜā, un sarakstu 
ar atbilstīgiem intervences pasākumiem 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
103. panta 3. punktā minēto procedūru. 
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Pamatojums 

Mēs ierosinām saglabāt 7. panta pēdējo daĜu iepriekšējā redakcijā — lai Eiropas Komisija 
varētu arī turpmāk veikt savu sākotnējo uzdevumu, kas regulā noteikts attiecībā uz intervences 
kritēriju novērtēšanu un noteikšanu, jo īpaši mājokĜu intervences jomā jaunajās dalībvalstīs, 
nodrošinot politikai efektivitāti un pievienoto vērtību, kā arī paturot prātā tās izmaksas. 

 
 
 
 
 
 


