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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-008  
från utskottet för regional utveckling 

 

Betänkande 
Lambert van Nistelrooij A7-0048/2009 
ERUF: Stödberättigande åtgärder avseende bostäder för marginaliserade grupper 

 

Förslag till förordning (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att förbättra gemenskapens 

ekonomiska och sociala sammanhållning är 

det nödvändigt att stödja begränsade 

insatser som gäller renovering av befintliga 

byggnader som används som bostäder i de 

medlemsstater som anslöt sig till 

Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller 

efter det datumet. Dessa insatser får göras 

på de villkor som anges i artikel 7.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

och om upphävande av förordning (EG) 

nr 1783/1999 

(1) För att förbättra gemenskapens 

ekonomiska och sociala sammanhållning är 

det nödvändigt att stödja begränsade 

insatser som gäller renovering av befintliga 

byggnader som används som bostäder i 

medlemsstaterna. Dessa insatser får göras 

på de villkor som anges i artikel 7.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

och om upphävande av förordning (EG) 

nr 1783/1999. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I de medlemsstater för vilka artikel 7.2 

i förordning (EG) nr 1080/2006 är 

tillämplig bor ett stort antal 

marginaliserade befolkningsgrupper även 

utanför stadsområdena. Därför är det 

(3) I flera medlemsstater bor ett stort antal 

marginaliserade befolkningsgrupper 

utanför stadsområdena. Det är därför 
nödvändigt att utvidga berättigandet till 

bidrag till att omfatta utgifter till 
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nödvändigt att utvidga berättigandet till 

bidrag till att omfatta utgifter till 

bostadsinsatser som görs till förmån för 

dessa befolkningsgrupper även när de är 

bosatta på landsbygden. 

bostadsinsatser som görs till förmån för 

marginaliserade befolkningsgrupper även 

när de är bosatta på landsbygden. 

Motivering 

De nya bestämmelserna om bostadsinsatser för marginaliserade befolkningsgrupper bör gälla 
alla medlemsstater och inte bara de som blev medlemmar i EU efter den 1 maj 2004. Detta skäl 
bör därför ändras för att återge detta. 
 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Med hänsyn till dessa 

befolkningsgruppers extremt dåliga 

bostadsförhållanden bör även utgifter för 

att ersätta deras befintliga bostäder med 

nybyggda hus berättiga till bidrag, oavsett 

om grupperna bor i stads- eller 

landsbygdsområden. 

(4) Med hänsyn till marginaliserade 

befolkningsgruppers extremt dåliga 

bostadsförhållanden bör även utgifter för 

att renovera och ersätta deras befintliga 

bostäder med bland annat nybyggda hus 

berättiga till bidrag, oavsett om grupperna 

bor i stads- eller landsbygdsområden. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I enlighet med princip nr 1 i dessa 

gemensamma grundläggande principer bör 

bostadsinsatser till förmån för 

marginaliserade befolkningsgrupper 

genomföras inom ramen för ett integrerat 

tillvägagångssätt, som i synnerhet omfattar 

insatser inom utbildning, hälsa, sociala 

frågor, sysselsättning och säkerhet. 

(6) I enlighet med princip nr 1 i dessa 

gemensamma grundläggande principer bör 

bostadsinsatser till förmån för 

marginaliserade befolkningsgrupper 

genomföras inom ramen för ett integrerat 

och långsiktigt tillvägagångssätt, som i 

synnerhet omfattar insatser inom 

utbildning, hälsa, sociala frågor, 

sysselsättning och säkerhet. 

Motivering 

Bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper bör syfta till att främja en 
långsiktig integrering av dessa grupper. Befintliga hus bör uteslutande renoveras och ersättas i 
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detta syfte. 
 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 
Förordning (EG) nr 1080/2006 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utgifter för bostäder, med undantag för 

energieffektivitet och förnybar energi 

enligt punkt 1a, berättigar till bidrag endast 

för de medlemsstater som anslöt sig till 

Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller 

senare, och på följande villkor: 

2. Utgifter för bostäder, med undantag för 

energieffektivitet och förnybar energi 

enligt punkt 1a, berättigar till bidrag på 

följande villkor: 

a) utgifterna ska planeras inom någon av 

följande ramar: 

a) utgifterna ska planeras inom någon av 

följande ramar: 

i) En integrerad stadsutvecklingsinsats för 

områden som genomgår eller hotas av 

förslumning eller social utslagning, eller 

i) En integrerad stadsutvecklingsinsats för 

områden som genomgår eller hotas av 

förslumning eller social utslagning, eller 

ii) ett integrerat tillvägagångssätt till 

förmån för marginaliserade 

befolkningsgrupper. 

ii) ett integrerat och långsiktigt 

tillvägagångssätt till förmån för 

marginaliserade befolkningsgrupper. 

 aa) Utgifter enligt punkt a) i) berättigar 

till bidrag endast för de medlemsstater 

som anslöt sig till Europeiska unionen 

den 1 maj 2004 eller senare; utgifter 

enligt punkt a) ii) berättigar till bidrag för 

alla medlemsstater. 

b) Anslaget för utgifter för bostäder ska 

vara antingen högst 3 % av Eruf-anslaget 

till det berörda operativa programmet eller 

2 % av det totala Eruf-anslaget. 

b) Anslaget för utgifter för bostäder ska 

vara antingen högst 3 % av Eruf-anslaget 

till det berörda operativa programmet eller 

2 % av det totala Eruf-anslaget. 

Motivering 

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)). 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 
Förordning (EG) nr 1080/2006 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av punkt a) i) i 

första understycket ska utgifterna 

begränsas till någon av följande insatser: 

Vid tillämpning av punkt a) i) och ii) i 

första understycket ska utgifterna 

begränsas till följande insatser: 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 
Förordning (EG) nr 1080/2006 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av punkt a) ii) i 

första understycket får insatserna omfatta 

ersättning av befintliga bostäder med 

nybyggda hus. 

Vid tillämpning av punkt a) ii) i 

första understycket får insatserna omfatta 

renovering eller ersättning av befintliga 

bostäder. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 
Förordning (EG) nr 1080/2006 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får anta en förteckning 

över de kriterier som behövs för att 

fastställa områdena enligt punkt a) i) i 

första stycket och en förteckning över 

stödberättigande insatser i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 103.3 i 

förordning (EG) nr 1083/2006. 

Kommissionen ska anta en förteckning 

över de kriterier som behövs för att 

fastställa områdena enligt punkt a) i) i 

första stycket och en förteckning över 

stödberättigande insatser i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 103.3 i 

förordning (EG) nr 1083/2006. 

Motivering 

Vi föreslår att återinföra den tidigare versionen av artikel 7 – slutet – så att Europeiska 
kommissionen kan fortsätta att genomföra de ursprungliga uppgifter inom utvärdering och 
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fastställande av kriterier för insatser, i synnerhet bostadsinsatser i de nya medlemsstaterna, 
som den tilldelades genom förordningen, för att på så sätt säkerställa effektiviteten och 
mervärdet i politiken, men även för att hålla nere kostnaderna. 
 

 

 


