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PREDLOGI SPREMEMB 001-008  
vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 
 
Poročilo 
Lambert van Nistelrooij A7-0048/2009 
ESRR: upravičenost ukrepov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti 
 
Predlog Uredbe  (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi izboljšanja gospodarske in 
socialne kohezije Skupnosti je treba 
podpreti omejene ukrepe za prenovo 
obstoječih stanovanjskih zgradb v državah 
članicah, ki so pristopile k Evropski uniji 
1. maja 2004 ali pozneje. Ti ukrepi se 
lahko izvajajo pod pogoji iz člena 7(2) 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999.  

(1) Zaradi izboljšanja gospodarske in 
socialne kohezije Skupnosti je treba 
podpreti omejene ukrepe za prenovo 
obstoječih stanovanjskih zgradb v državah 
članicah. Ti ukrepi se lahko izvajajo pod 
pogoji iz člena 7(2) Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1783/1999. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V državah članicah, za katere se 
uporablja člen 7(2) Uredbe (ES) 

št. 1080/2006, večje število 

(3) V več državah članicah večje število 
marginaliziranih skupnosti živi zunaj 
mestnih območij. Zato je treba med 
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marginaliziranih skupnosti živi zunaj 
mestnih območij. Zato je treba med 
upravičene izdatke vključiti tudi ukrepe na 
stanovanjskem področju v korist teh 
skupnosti, ki živijo na podeželskih 
območjih. 

upravičene izdatke vključiti tudi ukrepe na 
stanovanjskem področju v korist 
marginaliziranih skupnosti, ki živijo na 
podeželskih območjih. 

Obrazložitev 

Nove določbe o ukrepih na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti bi morale 

veljati za vse države članice in ne samo tiste, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja ali 

pozneje. Zato je treba uvodno izjavo ustrezno dopolniti. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ne glede na to, ali so te skupnosti na 
mestnih ali podeželskih območjih, bi 
morali biti zaradi izredne slabe kakovosti 
stanovanjskih razmer upravičeni tudi 
izdatki za nadomeščanje obstoječih 
stanovanjskih objektov z novogradnjami. 

(4) Ne glede na to, ali so te skupnosti na 
mestnih ali podeželskih območjih, bi 
morali biti zaradi izredne slabe kakovosti 
stanovanjskih razmer upravičeni tudi 
izdatki za prenovo ali nadomeščanje 
obstoječih stanovanjskih objektov, tudi z 
novogradnjami. 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Po načelu 1 iz navedenih skupnih 
temeljnih načel je treba izvajati ukrepe na 
stanovanjskem področju za marginalizirane 
skupnosti v okviru celostnega pristopa, ki 
vključuje zlasti ukrepe na področju 
izobraževanja, zdravja, socialnih zadev, 
zaposlovanja in varnosti. 

(6) Po načelu 1 iz navedenih skupnih 
temeljnih načel je treba izvajati ukrepe na 
stanovanjskem področju za marginalizirane 
skupnosti v okviru celostnega in 
trajnostnega pristopa, ki vključuje zlasti 
ukrepe na področju izobraževanja, zdravja, 
socialnih zadev, zaposlovanja in varnosti. 

Obrazložitev 

Cilj ukrepov na področju stanovanj, v katerih živijo marginalizirane skupnosti, bi morala biti 

trajnostna vključenost teh skupnosti. Pri obnovi in nadomestitvi obstoječih objektov je treba 
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imeti v mislih le ta cilj. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 
Uredba (ES) št. 1080/2006 
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izdatki za stanovanjske objekte, razen za 
energetsko učinkovitost in uporabo 
energije iz obnovljivih virov iz 
odstavka 1a, so upravičeni le za države 
članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. 

maja 2004 ali pozneje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

2. Izdatki za stanovanjske objekte, razen za 
energetsko učinkovitost in uporabo 
energije iz obnovljivih virov iz 
odstavka 1a, so upravičeni, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:  

(a) izdatki se načrtujejo v enem od 
naslednjih okvirov: 

(a) izdatki se načrtujejo v enem od 
naslednjih okvirov: 

(i) okvir celostnega pristopa k urbanemu 
razvoju za območja, ki se srečujejo s 
fizičnim poslabšanjem in družbeno 
izključenostjo ali jim to dvoje grozi; 

(i) okvir celostnega pristopa k urbanemu 
razvoju za območja, ki se srečujejo s 
fizičnim poslabšanjem in družbeno 
izključenostjo ali jim to dvoje grozi; 

(ii) okvir celostnega pristopa k 
marginalizirani skupnosti; 

(ii) okvir celostnega in trajnostnega 
pristopa k marginalizirani skupnosti; 

 (aa) izdatki iz točke (a)(i) so upravičeni le 

za države članice, ki so pristopile k 

Evropski uniji 1. maja 2004 ali pozneje; 

izdatki iz točke (a)(ii) so upravičeni za vse 

države članice. 
(b) za izdatke za stanovanjske objekte se 
dodeli največ 3 % sredstev ESRR za 
zadevni operativni program ali 2 % 
skupnih sredstev ESRR. 

(b) za izdatke za stanovanjske objekte se 
dodeli največ 3 % sredstev ESRR za 
zadevni operativni program ali 2 % 
skupnih sredstev ESRR. 

Obrazložitev 

Težave, ki jo z uvedbo nove določbe v člen 7, točka 2 (a)(ii) skuša rešiti ta revizija uredbe 

ESRR, nimajo samo države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje. 

Dejansko je stanovanjsko vprašanje marginaliziranih skupnosti, zlasti romskih, ena večjih težav 

v mnogih državah članicah petnajsterice EU. Poleg tega je načelno nujno, da zastarela 

razdelitev na stare in nove države članice ne zajema tudi novega ukrepa iz točke 2( a)(ii), kot je 

zdaj urejeno za druge ukrepe na stanovanjskem področju (točka 2 (a)(i)). 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1  
Uredba (ES) št. 1080/2006 
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni stavek 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene točke (a)(i) prvega pododstavka 
se izdatki omejijo na enega od naslednjih 
ukrepov: 

Za namene točk (a)(i) in (ii) prvega 
pododstavka se izdatki omejijo na 
naslednje ukrepe: 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1  
Uredba (ES) št. 1080/2006 
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene člena (a)(ii) prvega 
pododstavka ukrepi lahko vključujejo 
nadomeščanje obstoječih stanovanjskih 
objektov z novogradnjami. 

Za namene člena (a)(ii) prvega 
pododstavka ukrepi lahko vključujejo 
prenovo ali nadomeščanje obstoječih 
stanovanjskih objektov. 

 
 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 
Uredba (ES) št. 1080/2006 
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko sprejme seznam meril, 
potrebnih za določanje območij iz 
točke (a)(i) prvega pododstavka in seznam 
upravičenih ukrepov po postopku iz 
člena 103(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

Komisija sprejme seznam meril, potrebnih 
za določanje območij iz točke (a)(i) prvega 
pododstavka in seznam upravičenih 
ukrepov po postopku iz člena 103(3) 
Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

Obrazložitev 

Predlagamo ponovno uvedbo prejšnje različice končnega dela člena 7, da bo Komisija lahko 

nadaljevala z izvajanjem prvotne vloge, ki ji jo namenja uredba na področju ocenjevanja in 

določanja meril za ukrepe, zlasti na stanovanjskem področju v novih državah članicah, da se 

zagotovi učinkovitost in dodana vrednost s političnega vidika in ob upoštevanju stroškov. 
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