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Poprawka 8
Elisabeth Schroedter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Skutki zmian klimatu stanowią 
szczególny rodzaj obciążenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
negatywne oddziaływanie zmian klimatu 
na regiony europejskie spowoduje 
ogromne koszty w perspektywie 
długoterminowej, chyba że podejmie się 
niezwłocznie odpowiednie środki zaradcze 
w celu powstrzymania zmian klimatu i 
oprze politykę spójności UE na takich 
środkach zaradczych.

Or. en

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wszelkie środki mające na celu 
wdrażanie współfinansowanych z EFRR 
programów operacyjnych powinny 
podlegać stałemu monitoringowi i ocenie 
w 2010 r., która powinna stwierdzić w 
szczególności zgodność z wymogami w 
zakresie przejrzystości.

Or. en
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Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Punkt 10 preambuły otrzymuje 
brzmienie:
(10) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie komplementarności i 
spójności z pozostałymi politykami 
Wspólnoty, w szczególności z prawem 
wspólnotowym w zakresie ochrony 
środowiska, międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty w związku z 
ochroną klimatu, siódmym programem 
ramowym w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego i prezentacji oraz 
Programem ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji. Ponadto 
powinna istnieć synergia pomiędzy, z 
jednej strony, wsparciem udzielanym z 
EFRR, z drugiej – wsparciem 
udzielanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1081/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego [2], Funduszu Spójności 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającym Fundusz Spójności [3], 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [4] oraz 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

Or. en
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Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wydatki na poprawę efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie energii 
odnawialnej w istniejącym budownictwie 
mieszkaniowym na rzecz gospodarstw 
domowych o niskim dochodzie są 
kwalifikowalne we wszystkich państwach 
członkowskich.

(1a) Wydatki na poprawę efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie energii 
odnawialnej w budynkach są 
kwalifikowalne we wszystkich państwach 
członkowskich. Należy poświęcić 
szczególną uwagę projektom dotyczącym 
budynków z przeznaczeniem dla 
gospodarstw domowych o niskim 
dochodzie.

Or. ro

Poprawka 12
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki na mieszkalnictwo, z wyjątkiem 
efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne 
wyłącznie w tych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po 
tej dacie, w następujących 
okolicznościach:

Wydatki na mieszkalnictwo, z wyjątkiem 
efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii odnawialnej, jako 
określono w ust. 1a, są kwalifikowalne we 
wszystkich państwach członkowskich w 
następujących okolicznościach:

Or. ro
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Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. art. 7 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

(b) środki przyznane na mieszkalnictwo 
wynoszą nie więcej niż 15% alokacji 
EFRR na dane programy operacyjne 
albo 15% całkowitej alokacji EFRR;

Or. ro

Poprawka 14
Elisabeth Schroedter

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) art. 7 ust. 2 lit. c) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„(c) wydatki są ograniczone do:
– budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, lub
– budynków stanowiących własność 
publiczną lub własność podmiotów o 
celach niezarobkowych 
wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach lub osób 
o szczególnych potrzebach
ponieważ takie wydatki w pozytywny 
sposób przyczyniają się do ochrony 
klimatu.”

Or. en
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