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Ændringsforslag 8
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Konsekvenserne af 
klimaændringerne repræsenterer en 
væsentlig byrde for økonomisk, social og 
territorial samhørighed, og de negative 
virkninger af klimaændringerne for 
europæiske regioner vil medføre enorme 
langvarige økonomiske omkostninger, 
medmindre passende modforanstaltninger 
gennemføres omgående for at standse 
klimaændringerne, og medmindre EU's 
samhørighedspolitik koncentreres om 
sådanne modforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 9
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Foranstaltninger til forenkling af 
gennemførelsen af samfinansierede 
EFRU-driftsprogrammer bør 
underlægges en vedvarende kontrol og en 
evaluering i 2010, navnlig af 
overholdelsen af 
gennemskuelighedskravene.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Betragtning 10 affattes således:
(10) Det bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
med andre fællesskabspolitikker, 
navnlig Fællesskabets miljølovgivning og 
internationale forpligtelser, hvad angår 
klimabeskyttelse, syvende 
rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration 
og rammeprogrammet om 
konkurrenceevne og innovation. Der bør 
endvidere være synergi mellem den 
støtte, som ydes af EFRU, på den ene 
side, og den støtte, der ydes af Den 
Europæiske Socialfond i medfør af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Socialfond (2), 
af Samhørighedsfonden i medfør af 
Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 
11. juli 2006 om Samhørighedsfonden 
(3), af Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne i 
medfør af Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om 
støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 
(4) og af en europæisk fiskerifond, på 
den anden side.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Artikel 7 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udgifter til forbedret energieffektivitet 
og brug af vedvarende energi i 
eksisterende boliger til fordel for 
husholdninger med lav indkomst er 
støtteberettigede for alle medlemsstater.

1a. Udgifter til forbedret energieffektivitet 
og brug af vedvarende energi i bygninger
er støtteberettigede for alle medlemsstater. 
Der bør navnlig tages hensyn til 
bygninger, der skal bruges som boliger for 
husholdninger med lav indkomst. 

Or. ro

Ændringsforslag 12
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Boligudgifter, dog ikke til forbedret 
energieffektivitet og brug af vedvarende 
energi, jf. stk. 1a, er støtteberettigede for 
alle medlemsstater på følgende betingelser:

Or. ro
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Ændringsforslag 13
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 7 stk. 2, litra b), affattes 
således:
b) Tildelingen til boligudgifter kan 
udgøre enten højst 15 % af EFRU-
tildelingen til de pågældende 
operationelle programmer eller 15 % af 
den samlede EFRU-tildeling.

Or. ro

Ændringsforslag 14
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1080/2006 
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Artikel 7, stk. 2, litra c), affattes 
således:
"c) Udgifterne skal begrænses til:
– flerfamilieboliger, eller
– bygninger ejet af offentlige 
myndigheder eller nonprofit-aktører, 
der anvendes som boliger til 
husholdninger med lav indkomst eller 
personer med særlige behov,
eftersom sådanne udgifter på positiv vis 
bidrager til klimabeskyttelse."

Or. en
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