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Az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti  és tanácsi 
rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált 

közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról

(COM(2009) 382 – 2009/0105 (COD))

(2010/C 128/16)

Főelőadó: Angelo GRASSO

2009. szeptember 11-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rende
letnek a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról

COM (2009) 382 – 2009/0105 (COD).

Az EGSZB Elnöksége 2009. szeptember 29-én megbízta a „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társa
dalmi kohézió” szekciót a bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság 2009. november 4–5-én
tartott, 457. plenáris ülésén (a 2009. november 5-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Angelo GRASSO személyé
ben, továbbá 70 szavazattal 2 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.    Következtetések

1.1.   Az EGSZB tudomásul veszi az Európai Bizottság javaslatát
az ERFA-rendelet

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006.
július 5.), a 397/2009/EK rendelettel módosítva, HL  L  210.,
2006.7.31., 1. o.

 (1) 7.  cikkének(2)  bekezdése módosítására, 
hiszen a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a támogatható
sági feltételek nem állnak teljesen összhangban a területek tény
leges igényeivel.

1.2.   Az EGSZB egyetért a javaslattal. 

2.    Indoklás és ajánlások

2.1.   Az EGSZB szeretné, ha a javaslat intézkedéseit minden 
marginalizált közösségre alkalmaznák, nem pedig csak arra, ame
lyet a javaslat említ. Az intézkedéseket ezenkívül elvből az Euró
pai Unió minden tagállamában alkalmazni kell. 

2.2.   Az EGSZB hasznosnak tartja az említett javaslat rendelke
zéseinek kiterjesztését úgy, hogy azok mind a meglévő lakások új 
építésűekkel történő lecserélésére, mind pedig a már létező lakó
házak felújítására vonatkozzanak, energiatakarékosságot és fenn
tarthatóságot garantálva. 

2.3.   Az EGSZB kedvezően fogadja a javasolt egyszerűsítéseket, 
de általában óva int attól, hogy egy tervezési időszak alatt túl sok 
jogszabály változzon meg, hiszen ez az adott időszak alatt a köve
tendő szabályok változását érzékelő érintettek adminisztratív 
bizonytalanságának fokozódásához vezethet. 

Kelt Brüsszelben, 2009. november 5-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
elnöke

Mario SEPI

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:HU:PDF
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