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Τροπολογία 1
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 148, 151, 153, 160,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 14, 148, 151, 153, 160 καθώς και το 
Πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος,

Or. fr

Τροπολογία 2
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 148, 151, 153, 160,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 14, 148, 151, 153, 160,

Or. en

Τροπολογία 3
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 148, 151, 153 και 160,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 14, 148, 151, 153, 160,

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 148, 151, 153 και 160,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
9, 14, 148, 151, 153 και 160,

Or. en

Τροπολογία 5
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 34,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα
34 και 36,

Or. fr
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Τροπολογία 6
Françoise Castex, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 26 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 7
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές σχετικά με το εισόδημα και τις 
συνθήκες διαβίωσης (UE-SILC) και το 
δελτίο Τύπου της Eurostat της 8ης 
Φεβρουαρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές σχετικά με το εισόδημα και τις 
συνθήκες διαβίωσης (UE-SILC) και το 
δελτίο Τύπου της Eurostat της 8ης 
Φεβρουαρίου 2012,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 8
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές που περιλαμβάνονται στην 
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Τρίτη ευρωπαϊκή έκθεση για την 
ποιότητα ζωής, και ιδίως το Κεφάλαιο 61,
__________________
1

http://www.eurofound.europa.eu/publicati
ons/htmlFiles/eFI264.htm.

Or. fr

Τροπολογία 9
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Eurofound για τις υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών για χρέη 
νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,
__________________
1

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/89
1/fr/1/EF11891FR.pdf.

Or. fr

Τροπολογία 10
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, 
για την εφαρμογή του άρθρου 106 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
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υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες 
επιχειρήσεις επιφορτισμένες µε τη 
διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος2,
__________________
2 ΕΕ L 7/3, 11.01.2012.

Or. en

Τροπολογία 11
Alejandro Cercas, Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος1,
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0494.

Or. en

Τροπολογία 12
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την τρίτη ευρωπαϊκή 
έρευνα του Eurofound για την ποιότητα 
ζωής «Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο 
αντίκτυπος της κρίσης»2,
__________________
2
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http://www.eurofound.europa.eu/publicati
ons/htmlFiles/eFI264.htm.

Or. en

Τροπολογία 13
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έρευνα του 
Eurofound «Υπηρεσίες παροχή 
συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»,
__________________
1

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/89
1/fr/1/EF11891FR.pdf.

Or. en

Τροπολογία 14
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Eurofound σχετικά με τις συνθήκες 
διαβίωσης των Ρομά: ακατάλληλες 
συνθήκες στέγασης και υγεία2,
__________________
2

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/
en/1/EFI20EN.pdf.

Or. en
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Τροπολογία 15
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 
2012, σχετικά με τις ορθές πρακτικές για 
τον περιορισμό, τον μετριασμό και την 
εξισορρόπηση της στεγανοποίησης του 
εδάφους (SWD(2012)0101 τελικό), 

Or. it

Τροπολογία 16
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανασκόπηση της 
Επιτροπής «Employment and Social 
Developments in Europe Review 2012» 
(Ανασκόπηση σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις 
το 2012) της 8ης Ιανουαρίου 2013 1,
__________________
1

http://ec.europa.eu/social/main/jsp?cat/d=738€lar
gId=en€pubId=7315.

Or. en

Τροπολογία 17
Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της 
Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις, 
της 20ης Φεβρουαρίου 2013,

Or. it

Τροπολογία 18
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 
υποχρέωση των κρατών μελών την οποία 
η Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 19
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 
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υποχρέωση των κρατών μελών την οποία 
η Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη·

υποχρέωση των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 20
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 
υποχρέωση των κρατών μελών την οποία η 
Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη·

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 
υποχρέωση των κρατών μελών την οποία η 
Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη, το 
δικαίωμα εξασφάλισης κατοικίας και 
βοήθειας όσον αφορά την κατοικία 
αναγνωρίζεται και στο άρθρο 34 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, στα άρθρα 30 και 31 του 
αναθεωρημένου κοινωνικού χάρτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, στο άρθρο 25 
της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ότι 
υφίσταται σε πολλά Συντάγματα κρατών 
μελών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση Α. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση 
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κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
από το οποίο εξαρτάται η άσκηση και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 
αξιοπρεπής διαβίωση· ότι η εξασφάλιση 
ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή 
υποχρέωση των κρατών μελών την οποία η 
Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη·

κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 
το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση 
για την άσκηση και άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και την αξιοπρεπή διαβίωση· 
ότι η εξασφάλιση ευπρεπούς κατοικίας 
συνιστά διεθνή υποχρέωση των κρατών 
μελών την οποία η Ένωση πρέπει να λάβει 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 22
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
και οικογενειακή κατάσταση των ατόμων 
που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές 
κατοικίες έχει μεταβληθεί και ότι επί του 
παρόντος υπάρχει αυξημένη ζήτηση για 
αυτού του είδους τις κατοικίες·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αυτοί 
κοινωνικοί παράγοντες θα πρέπει να 
προσδιοριστούν ούτως ώστε τα κράτη 
μέλη να μπορέσουν να καθορίσουν ένα 
εύρος στρατηγικών στέγασης που 
αρμόζουν περισσότερο στις πραγματικές 
συνθήκες·

Or. pt

Τροπολογία 23
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται 
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στα κράτη μέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές τους να δράσουν 
στις αγορές κατοικίας τους για την 
εφαρμογή αυτού του θεμελιώδους 
δικαιώματος με στόχο να επιτρέπεται σε 
κάθε πολίτη η πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και προσιτή κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 24
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον ορισμό και την 
οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς 
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά·

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, εξασφαλίζουν τον 
ορισμό και την οργάνωση μιας 
παράλληλης προσφοράς κοινωνικών 
κατοικιών, συμπληρωματικώς προς την 
υπάρχουσα προσφορά στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 25
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον ορισμό και την 
οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς 
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά·

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και 
διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια 
στην παροχή, την ανάθεση και την 
οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς 
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά· και επισημαίνοντας ότι η παροχή 
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κοινωνικής στέγασης πρέπει να 
αντιστοιχεί σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ισότιμης μεταχείρισης και 
προώθησης της καθολικής πρόσβασης 
και των δικαιωμάτων του χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 26
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον ορισμό και την 
οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς 
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά·

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον ορισμό και την 
οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς 
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη δεν είναι δυνατόν να δρουν απλώς 
ως ρυθμιστές, αλλά ότι πρέπει να 
ενεργούν και ως κατασκευαστές 
κοινωνικών κατοικιών, αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη για αποτελεσματικές, μη-
κερδοσκοπικές πιστωτικές πολιτικές και 
για τη ρύθμιση μιας μη-κερδοσκοπικής 
αγοράς ενοικίασης ακινήτων·

Or. pt

Τροπολογία 27
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον ορισμό και την 

Β. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
παρέχουν κοινωνικές κατοικίες, 
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οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς
κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς 
προς την υπάρχουσα προσφορά στην 
αγορά·

συμπληρωματικώς προς την υπάρχουσα 
προσφορά στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 28
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. επισημαίνοντας ότι οι 
χρηματοπιστωτικές και οικονομικές 
κρίσεις αύξησαν το ποσοστό της ανεργίας 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως 
μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού και ότι τα μέτρα λιτότητας 
είχαν ως αποτέλεσμα τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 29
Alejandro Cercas, Emer Costello, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. επισημαίνοντας ότι για τις δαπάνες 
στέγασης, ενοικίασης και ενέργειας 
προορίζεται το μεγαλύτερο τμήμα των 
ιδιωτικών προϋπολογισμών και ότι η 
αύξησή τους αποτελεί, συνεπώς, 
σημαντικό λόγο κοινωνικού αποκλεισμού 
και αύξησης του χάσματος μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών· 

Or. en
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Τροπολογία 30
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
αρχών για τον καθορισμό δικής τους 
πολιτικής στέγασης είναι σημαντικό 
προκειμένου να οργανώσουν μέτρα 
σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοικία 
συνιστά αγαθό πρώτης ανάγκης για το 
οποίο τα κράτη μέλη ορίζουν, ανάλογα με 
τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές, 
ελάχιστες προδιαγραφές χώρου και 
άνεσης, συγκεκριμένους κανόνες 
πολεοδομίας και κατασκευής και 
ποσοστά μέγιστης δυνατής προσπάθειας. 
Ορισμένα κράτη πλαισιώνουν την αύξηση 
των τιμών των ακινήτων ή ακόμα και 
θεσπίζουν μηχανισμούς χορήγησης 
κοινωνικών ή φορολογικών ενισχύσεων 
με σκοπό να συνδράμουν τα νοικοκυριά 
σε αυτήν τη δαπάνη·

Or. fr
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Τροπολογία 32
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. επισημαίνοντας ότι η οικονομική 
κρίση έχει αυξήσει τη ζήτηση για 
κοινωνική προστασία λόγω της 
σημαντικής αύξησης του ποσοστού 
ανεργίας και των κοινωνικά 
αποκλεισμένων ατόμων·

Or. es

Τροπολογία 33
Alejandro Cercas, Emer Costello, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. επισημαίνοντας ότι η οικονομικά 
προσιτή κατοικία αποτελεί κατάλληλο 
εργαλείο για την επίτευξη κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής και ότι η 
οικονομικά προσιτή ενοικίαση κατοικιών 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση 
της κινητικότητας των εργαζομένων και 
την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 34
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή 
οικονομική και κοινωνική κρίση 
επιβάλλει στα κράτη μέλη και στην 
Ένωση να αναλάβουν επείγουσα δράση 
προκειμένου να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε αξιοπρεπή και 
προσιτή κατοικία· εκφράζει την ανησυχία 
του, συνεπώς, για τη μεγάλη αύξηση των 
τιμών στην κατοικία (χωροταξικός 
σχεδιασμός, ιδιοκτησία, μίσθωμα, 
κατανάλωση ενέργειας) που αποτελούν 
στο εξής τη βασική δαπάνη των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών και μια πηγή 
αστάθειας και άγχους· ότι το εν λόγω 
στοιχείο σε συνδυασμό με την έκρηξη της 
ανεργίας στην ΕΕ, που αποτυπώνεται 
από την υπέρβαση της μέσης τιμής 
κατωφλίου του 10% τον Ιανουάριο του 
2012 στην ΕΕ των 27, συνιστά σημαντικό 
κίνδυνο αύξησης των κοινωνικών 
ανισοτήτων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού που πλήττει ήδη 80 
εκατομμύρια ευρωπαίους οι οποίοι 
εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 35
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bβ. επισημαίνοντας ότι, παρότι οι 
δημόσιες δαπάνες που διατίθενται για τις 
επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία 
αποτελούν σημαντικό σταθεροποιητικό 
παράγοντα, τα πρόσφατα μέτρα 
λιτότητας έχουν αποδυναμώσει τις εν 
λόγω πολιτικές επιδεινώνοντας 
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παράλληλα την οικονομική κρίση· 

Or. es

Τροπολογία 36
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bγ. επισημαίνοντας ότι οι τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
οργάνωση των πολιτικών στέγασης 
σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων 
τους·

Or. es

Τροπολογία 37
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. επισημαίνοντας ότι, προκειμένου να 
αποφευχθεί η αύξηση αστέγων και 
μελλοντικών κρίσεων στον τομέα των 
ακινήτων, οι κανόνες σχετικά με τα 
ενυπόθηκα δάνεια θα πρέπει να 
προστατεύουν τους καταναλωτές και να 
προωθούν τη δίκαιη κατανομή των 
κινδύνων·

Or. es
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Τροπολογία 38
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι η κοινωνική 
κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο 
στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

Γ. επισημαίνοντας ότι η παροχή 
κοινωνικών κατοικιών μπορεί να 
διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην 
επίτευξη του στόχου για τη φτώχεια στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020,
όπως έχει συμφωνηθεί από τα κράτη 
μέλη· 

Or. en

Τροπολογία 39
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι η κοινωνική 
κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Γ. επισημαίνοντας ότι η κοινωνική 
κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
όσον αφορά τη συμβολή της στη 
διασφάλιση υψηλών επιπέδων 
απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και 
συνοχής, στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
καθώς και στην καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος μέσω της 
ανακαίνισης του συνόλου των κτιρίων 
της·

Or. fr

Τροπολογία 40
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι η κοινωνική 
κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Γ. επισημαίνοντας ότι λόγω των πολλών 
διαστάσεών της και της σημασίας της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινωνική 
κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
Πράγματι, συμβάλλει ενεργά στην 
επίτευξη του στόχου να καταστεί η ΕΕ 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία, καθώς βοηθά 
να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, παραγωγικότητας, 
κοινωνικής ένταξης και συνοχής και 
συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και της 
ενεργειακής πενίας·

Or. fr

Τροπολογία 41
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα των 
αστέγων αποτελεί περίπλοκο ζήτημα στο 
οποίο συμβάλλει πληθώρα κοινωνικο-
οικονομικών παραγόντων και 
εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους σε 
ολόκληρη την ΕΕ·  έχοντας υπόψη την 
τυπολογία ETHOS1 για τον ορισμό και 
την κατανόηση του προβλήματος των 
αστέγων·
__________________
1 http://www.feantsa.org/IMG/pdf/en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 42
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι η οικονομικά 
προσιτή ενοικίαση κατοικιών αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
κινητικότητας των εργαζομένων και την 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 43
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι η κατασκευή και 
ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών είναι 
κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της κάλυψης της ζήτησης 
κατοικιών, την παροχή οικονομικά 
προσιτής κατοικίας για ευρεία στρώματα 
του πληθυσμού, την ώθηση των 
οικονομιών και τη διασφάλιση 
φορολογικού εισοδήματος για τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 44
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι η αύξηση του 
κόστους στέγασης, των ενοικίων και των 
τιμών ενέργειας αποτελούν τις βασικές 
αιτίες για την αύξηση της φτώχειας, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και το πρόβλημα 
των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 45
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει 
μακροχρόνιες επιπτώσεις, όχι μόνο στην 
οικονομική ανάπτυξη, το ποσοστό 
απασχόλησης και το επίπεδο πενίας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά επίσης και 
στις συνθήκες πρόσβασης των 
νοικοκυριών στην κατοικία καθώς και 
στο επίπεδο επενδύσεων σε κοινωνικές 
και προσιτές κατοικίες στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 46
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και κοινωνική κρίση έχει άμεσο αρνητικό 
αντίκτυπο στη δραστηριότητα και τη 
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χρηματοδοτική στήριξη του 
κατασκευαστικού τομέα και του τομέα 
ανακαίνισης κατοικιών και ιδίως 
κοινωνικών κατοικιών, λόγω του 
σκασίματος «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων, των περιορισμών στις 
πιστώσεις, των καθυστερήσεων 
πληρωμών ή ακόμα και της μείωσης των 
δημόσιων συμβάσεων, ενώ ο εν λόγω 
τομέας μπορεί να καταστεί κινητήρια 
δύναμη για έξοδο επί μακρό χρονικό 
διάστημα από την κρίση χωρίς 
αποκλεισμούς και για αντιμετώπιση των 
κλιματικών και ενεργειακών ζητημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 47
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. επισημαίνοντας ότι οι 
«κερδοσκοπικές φούσκες» στην 
κτηματομεσιτική αγορά αποτελούν τη 
βασική αιτία της χρηματοπιστωτικής και 
τραπεζικής κρίσης, η οποία οδήγησε στην 
κρίση του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 48
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
δημοσιονομικής λιτότητας και 
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εξυγίανσης πρέπει να συνδυάζονται με 
μια συνολική επενδυτική στρατηγική 
προς όφελος της διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 
παρακολούθησης των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, και όσον 
αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. fr

Τροπολογία 49
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. επισημαίνοντας ότι οι Ρομά τείνουν 
να ζουν σε πολύ απομονωμένες περιοχές 
όπου η πρόσβαση σε κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες είναι 
προβληματική·

Or. en

Τροπολογία 50
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. επισημαίνοντας ότι οι οικονομικά 
προσιτές, επαρκείς και ασφαλείς 
κατοικίες αποτελούν προϋπόθεση για την 
επίτευξη καλύτερης κοινωνικής ένταξης, 
περισσότερης κοινωνικής δικαιοσύνης 
και συνοχής στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 51
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας υπερέβη την τιμή κατωφλίου 
του 10 % τον Ιανουάριο του 2012 στην 
ΕΕ των 27, και πλήττει κυρίως τους 
νέους, τους εργαζόμενους με χαμηλή 
εξειδίκευση και τους μακροχρόνια 
ανέργους· ότι το εν λόγω φαινόμενο, σε 
συνδυασμό με τη γήρανση του 
πληθυσμού, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο 
αποκλεισμού από την πρόσβαση και τη 
συγκράτηση των νοικοκυριών αυτών 
στην κατοικία και μπορεί να έχει 
ανεπανόρθωτες συνέπειες για την 
κοινωνική και αστική συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 52
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. επισημαίνοντας ότι υπάρχει σαφής 
σύνδεση μεταξύ των ακατάλληλων 
κατοικιών και της κακής κατάστασης 
της υγείας:  το χρέος λόγω ενυπόθηκων 
δανείων συνδέεται με την επιδείνωση της 
ψυχικής υγείας και τις αυξημένες 
επισκέψεις στους οικογενειακούς 
γιατρούς· η υπερπλήρωση κατοικιών 
συνδέεται με προβλήματα υγείας, 
ψυχολογικά προβλήματα, φυματίωση, 
αναπνευστικές λοιμώξεις, αυξημένες 
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πιθανότητες για εκδήλωση πυρκαγιάς και 
οικιακά ατυχήματα· η διαβίωση σε 
ακατάλληλες κατοικίες επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και το αίσθημα της 
ασφάλειας, ενώ αυξάνει την πιθανότητα 
οικιακών ατυχημάτων· η διαβίωση σε 
θορυβώδη περιοχή συνδέεται με 
προβλήματα υπέρτασης και υψηλής 
αρτηριακής πίεσης· η αντίληψη όσον 
αφορά την ασφάλεια της γειτονιάς 
επηρεάζει αρνητικά την περιστασιακή 
σωματική άσκηση·

Or. en

Τροπολογία 53
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη 
εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων 
κοινωνικής στέγασης και αυξημένη 
ανάγκη για οικονομικά προσιτές 
κατοικίες στα περισσότερα κράτη μέλη 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος 80 εκατομμύρια ευρωπαίοι 
είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της 
φτώχειας, περιλαμβάνοντας τη στέρηση 
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κατοικίας, και ότι το ποσοστό των 
παιδιών και την ενηλίκων που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων αυξήθηκε σε σχεδόν 
10 % το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τούτο, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο 
πληθυσμό των εργαζόμενων φτωχών και 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, θα 
οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και αποκλεισμού από την 
πρόσβαση σε κατοικία και στην 
κληροδότησή τους στις επόμενες γενιές·

Or. fr

Τροπολογία 55
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. επισημαίνοντας ότι η αύξηση των 
τιμών ακινήτων, ενοικίων και ενέργειας 
οδηγούν στον «αστικό εξευγενισμό», σε 
διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και σε 
εξώσεις· 

Or. en

Τροπολογία 56
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση στα 
προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και 
ατομικής βοήθειας στην κατοικία έχει 
αυξηθεί λόγω της αύξησης των τιμών 
των κατοικιών, της μείωσης του 
εισοδήματος καθώς και των πιέσεων που 
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αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών·

Or. fr

Τροπολογία 57
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. επισημαίνοντας ότι η οικονομικά 
προσιτή ενοικίαση κατοικιών είναι 
ουσιώδης για τους νέους ώστε να 
μπορούν να λάβουν επαγγελματική 
κατάρτιση, να πραγματοποιήσουν 
πανεπιστημιακές σπουδές, πρακτικές 
ασκήσεις ή να έχουν επαγγελματικές 
ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 58
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις στον τομέα των κοινωνικών 
κατοικιών είναι σημαντικές για την 
εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας και τον 
περιορισμό του εύρους των «φουσκών» 
στον τομέα των ακινήτων και την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας·

Or. fr
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Τροπολογία 59
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοικία 
συνιστά αγαθό ιδιαίτερης κοινωνικής 
σημασίας για το οποίο τα κράτη μέλη 
ορίζουν, ανάλογα με τις κατάλληλες 
πολιτικές επιλογές, ελάχιστες 
προδιαγραφές χώρου και άνεσης, 
συγκεκριμένους κανόνες πολεοδομίας και 
κατασκευής και ποσοστά μέγιστης 
δυνατής προσπάθειας. Ορισμένα κράτη 
πλαισιώνουν την αύξηση των τιμών των 
ακινήτων ή ακόμα και θεσπίζουν 
μηχανισμούς χορήγησης κοινωνικών ή 
φορολογικών ενισχύσεων με σκοπό να 
συνδράμουν τα νοικοκυριά σε αυτήν τη 
βασική δαπάνη·

Or. fr

Τροπολογία 60
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης τον ορισμό και 
την οργάνωση μιας παράλληλης 
προσφοράς κοινωνικών κατοικιών, 
συμπληρωματικώς προς την υφιστάμενη 
προσφορά στην αγορά, με ειδικές 
συνθήκες και τιμές, η οποία παρέχεται 
από φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα οι οποίοι δημιουργήθηκαν 
ειδικώς προς τον σκοπό αυτό, ότι 25 
εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες 
κατοικούν συνεπώς σε κοινωνικές 
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κατοικίες για τις οποίες οι συνθήκες 
πρόσβασης και εδαφικού 
προγραμματισμού, καθώς και οι τιμές, 
καθορίζονται άμεσα από τις δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών, και ότι αυτή η 
παράλληλη προσφορά κατοικιών 
συμβάλλει ιδίως στον μετριασμό της 
έκτασης των κύκλων της αγοράς 
ακινήτων και των φαινομένων 
στεγαστικής "φούσκας", λόγω της 
σταθερότητάς της και των τιμών της·

Or. fr

Τροπολογία 61
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Προώθηση του ρόλου της κοινωνικής 
κατοικίας για την απόσβεση των 
κοινωνικών κραδασμών και ως 
μακροοικονομικού παράγοντα

Προώθηση του κοινωνικού και 
οικονομικού ρόλου της κοινωνικής 
κατοικίας

Or. es

Τροπολογία 62
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον 
ιδιωτικό τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε 
προσιτές τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής
των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει 
τον κίνδυνο της φτώχειας και του 

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο οι ανάγκες κατοικίας σε 
προσιτές τιμές από την αυθόρμητη 
λειτουργία της αγοράς, ιδίως στις αστικές 
περιοχές με μεγάλη πυκνότητα 
πληθυσμού, ενώ η αύξηση του κόστους
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κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις των 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως η 
μείωση των ενισχύσεων για απόκτηση 
κατοικίας·

των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει
τον κίνδυνο ασθενειών, της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως η 
μείωση των ενισχύσεων για απόκτηση 
κατοικίας, η φορολόγηση των 
επιχειρήσεων κοινωνικής κατοικίας, η
διακοπή νέων έργων κατοικίας ή ακόμα η 
πώληση τμήματος της εθνικής 
διατιθέμενης κοινωνικής στέγης·

Or. fr

Τροπολογία 63
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας·

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού (που σήμερα πλήττουν πάνω 
από το 24% του πληθυσμού της ΕΕ)· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις των μέτρων δημοσιονομικής 
λιτότητας όπως η μείωση των ενισχύσεων 
για απόκτηση κατοικίας·

Or. it

Τροπολογία 64
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον 
ιδιωτικό τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε 
προσιτές τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής 
των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει 
τον κίνδυνο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις των 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως η 
μείωση των ενισχύσεων για απόκτηση 
κατοικίας·

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, οι ανάγκες κατοικίας 
σε προσιτές τιμές αυξάνονται, ενώ η 
αύξηση της τιμής των κατοικιών και της 
ενέργειας επιτείνει τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις που 
ορισμένα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας 
ενδέχεται να έχουν στους απόρους· 

Or. en

Τροπολογία 65
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται
ολοένα και λιγότερο, και τούτο μόνο στον 
ιδιωτικό τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε 
προσιτές τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής 
των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει
τον κίνδυνο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις των 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως 
η μείωση των ενισχύσεων για απόκτηση 
κατοικίας·

1. προτείνει αφενός την κάλυψη των 
αναγκών σχετικά με την οικονομικά 
προσιτή στέγαση, οι οποίες επί του 
παρόντος πληρούνται ολοένα και 
λιγότερο, και αφετέρου τη δράση ενάντια 
στην αύξηση της τιμής των κατοικιών και 
της ενέργειας που επιτείνει τους κινδύνους 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· είναι, δε, υψίστης σημασίας 
ο τερματισμός της μείωσης των
ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας στο 
πλαίσιο των δημοσιονομικών πολιτικών 
λιτότητας·

Or. es

Τροπολογία 66
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας·

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών, των ποσοστών ανεργίας και 
της τιμής της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας·

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας, 
ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα·
επιπλέον, τονίζει τις θετικές συνέπειες 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας 
στην οικονομία, την απασχόληση, την 
κοινωνία και το κλίμα·
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Or. en

Τροπολογία 68
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επιπτώσεις των μέτρων 
δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση 
των ενισχύσεων για απόκτηση κατοικίας·

1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα 
και λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό 
τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές 
τιμές, ενώ η αύξηση της τιμής των 
κατοικιών, της ενέργειας και της ανεργίας
επιτείνει τον κίνδυνο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις των 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως η 
μείωση των ενισχύσεων για απόκτηση 
κατοικίας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να 
επιδεινώσει έναν φαύλο κύκλο 
μακροχρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 69
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι ο τομέας των ιδιωτικών 
κατοικιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
λύση για την κάλυψη των αναγκών 
κατοικίας· αντιθέτως, η επιδεινούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και η εφαρμογή μέτρων λιτότητας, με τη 
μείωση των μισθών και την αύξηση της 
ανεργίας, σε συνδυασμό με τα υψηλά 
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ενοίκια και την αύξηση των δόσεων για 
την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων, 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
αριθμού των εξώσεων και των 
κατασχέσεων ιδιόκτητων κατοικιών από 
τις τράπεζες·  

Or. pt

Τροπολογία 70
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι, ως συνέπεια των 
κοινωνικο-δημογραφικών αλλαγών στις 
οικογενειακές δομές (οικογένειες με ένα 
μόνο εισόδημα, μονογονικές οικογένειες) 
και της αύξησης των ασταθών και 
επισφαλών θέσεων εργασίας, υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για κατοικίες σε προσιτές 
τιμές ακόμα και για τα τμήματα εκείνα 
του πληθυσμού που είναι κοινωνικώς 
ενταγμένα·

Or. it

Τροπολογία 71
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. προτείνει στις εθνικές και 
περιφερειακές αρμόδιες αρχές να 
θεσπίσουν μέτρα αποτελεσματικής 
πρόσβασης σε στέγη στο σύνολο των 
πολιτικών ή σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) υπέρ των 
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οικογενειών· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει 
την έλλειψη και το κόστος της στέγης ως 
αιτία για το χαμηλό ποσοστό 
γεννητικότητας, η οποία είναι κοινή σε 
όλα τα κράτη μέλη1·
__________________
1 Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις 
δημογραφικές μεταβολές, μια νέα 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών», 
COM(2005) 94 τελικό, σελίδες 2, 3 και 5.

Or. fr

Τροπολογία 72
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τα σκληρά μέτρα 
δημοσιονομικής λιτότητας τα οποία 
μειώνουν δραστικά τις δημόσιες 
πολιτικές για την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
κατοικία, υπονομεύοντας τα δημόσια 
πάρκα κοινωνικής κατοικίας και 
μειώνοντας, ή ακόμη και εξαλείφοντας, 
τα προγράμματα ενίσχυσης για την 
απόκτηση κατοικίας. Οι εν λόγω 
ακατάσχετες πολιτικές δημοσιονομικής 
λιτότητας πλήττουν, ιδιαίτερα, τους 
τομείς της νεολαίας, των κακοποιημένων 
γυναικών και των ηλικιωμένων, 
επιτείνουν δε τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού των κοινωνικών 
μειονοτήτων·

Or. es
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Τροπολογία 73
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές τους 
συνθήκες, θα πρέπει να επιλέξουν τα 
πλέον κατάλληλα πρότυπα για την 
εφαρμογή μιας στρατηγικής στέγασης με 
στόχο: 
- την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
κατοικιών ελεγχόμενου κόστους, 
- την εκπόνηση σχεδίου στήριξης του 
ενοικίου με ειδικά προγράμματα για τους 
νέους,
- την παροχή στήριξης στον 
συνεταιριστικό τομέα,
- την παροχή στήριξης σε προγράμματα 
ιδιοκατασκευής,
- την αγορά κενών κτηρίων για 
ανακαίνιση και εκ νέου κατοίκησή τους,
- την καταπολέμηση της παράνομης 
κατοίκησης·

Or. pt

Τροπολογία 74
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική κατοικία 
πρέπει να είναι προσιτή σε μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
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και ο διαχωρισμός: η κοινωνική κατοικία 
αποτελεί κεντρικό πυλώνα της 
κοινωνικής συνοχής και δεν πρέπει να 
περιορίζεται στις ανάγκες των 
μειονεκτουσών ομάδων·

Or. es

Τροπολογία 75
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
πολυτομεακών τεχνικών ομάδων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με 
επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους για την εφαρμογή μιας πολιτικής 
εγγύτητας προς τους πολίτες·

Or. pt

Τροπολογία 76
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναλάβουν την ευθύνη για την 
φροντίδα και τη συντήρηση των 
κατοικιών προκειμένου να αποτρέψουν 
τη φθορά τους·

Or. pt
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Τροπολογία 77
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες των κατοίκων και του 
πληθυσμού· εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή 
αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες αρχές 
να καλύψουν τις αδυναμίες της αγοράς 
προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση 
σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία και σε 
προσιτή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 78
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
14 και το πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες 
να ορίσουν την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την ομάδα-στόχο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας ώστε να 
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες· 
εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί το 
μέσον για τις δημόσιες αρχές να καλύψουν 
τις αδυναμίες της αγοράς προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλους σε 
αξιοπρεπή κατοικία και σε προσιτή τιμή·
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Or. en

Τροπολογία 79
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 80
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του τοπικού πληθυσμού· εκτιμά 
ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί το μέσον 
για τις δημόσιες αρχές να καλύψουν τις 
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αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

αδυναμίες της αγοράς προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλους σε 
αξιοπρεπή κατοικία και σε προσιτή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 81
Karima Delli, Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 που προσαρτάται στη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δημόσιες αρχές 
είναι ελεύθερες να ορίσουν την οργάνωση 
και τη χρηματοδότηση του τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας καθώς και τις 
κατηγορίες επιλέξιμων νοικοκυριών ώστε 
να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες 
των ατόμων· εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή 
αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες αρχές 
να καλύψουν τις αδυναμίες της αγοράς 
προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση 
σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία και σε 
προσιτή τιμή και να εφαρμόσουν κατά 
συνέπεια τα άρθρα 16, 30 και 31 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη·

Or. fr

Τροπολογία 82
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 

2. ζητεί τη συμμόρφωση με το άρθρο 14 
και το πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για 
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Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία οι δημόσιες αρχές 
είναι ελεύθερες να ορίσουν την οργάνωση, 
τη χρηματοδότηση και την ομάδα-στόχο 
του τομέα της κοινωνικής κατοικίας ώστε 
να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες· 
εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί το 
μέσον για τις δημόσιες αρχές να καλύψουν 
τις αδυναμίες της αγοράς προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλους σε 
αξιοπρεπή κατοικία και σε προσιτή τιμή·

Or. es

Τροπολογία 83
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση 
αυτή αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες 
αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της 
αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία 
και σε προσιτή τιμή·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν 
την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την 
ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες του πληθυσμού και των 
κατοίκων· εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή 
αποτελεί το μέσον για τις δημόσιες αρχές 
να καλύψουν τις αδυναμίες της αγοράς 
προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση 
σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία και σε 
προσιτή τιμή· ως εκ τούτου, εκφράζει 
ανησυχία σχετικά με τον περιοριστικό 
ορισμό των κοινωνικών κατοικιών από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος 
απευθύνεται μόνο σε μειονεκτούσες 
ομάδες·

Or. en



PE506.094v02-00 44/169 AM\929261EL.doc

EL

Τροπολογία 84
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας, 
οι πολιτικές κοινωνικής στέγασης 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μέσω 
της εξάλειψης της οικογενειακής 
φτώχειας και της αποτροπής της 
μεταβίβασης της μειονεξίας από γενιά σε 
γενιά·

Or. en

Τροπολογία 85
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή αφενός να εντάξει 
την πολιτική ανταγωνισμού στους 
στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» που αφορούν τα κοινωνικά θέματα 
και την απασχόληση, αφετέρου να 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος· σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η 
πολιτική ανταγωνισμού να λειτουργεί ως 
εργαλείο για την υπονόμευση των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος·

Or. es

Τροπολογία 86
Alejandro Cercas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. Προς μία ευρωπαϊκή πολιτική για την 
κοινωνική κατοικία
(νέος τίτλος)

Or. es

Τροπολογία 87
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις 
επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου περιλαμβάνοντας και την 
αξιολόγηση των στόχων ώστε να 
καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 
οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·

3. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στα κράτη 
μέλη και στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές τους ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, να καλυφθεί η 
επείγουσα κοινωνική ανάγκη, ως 
στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις, να 
συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο που δεν 
είναι δυνατό να μεταφερθούν αλλού και 
επί μακρό χρονικό διάστημα, να 
σταθεροποιήσουν την οικονομία, να 
προλάβουν τις «φούσκες» στον τομέα των 
ακινήτων και την υπερχρέωση των 
νοικοκυριών, να καταπολεμήσουν την 
κλιματική αλλαγή και την αβεβαιότητα στο 
ενεργειακό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 88
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να ορίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την 
κοινωνική κατοικία, το οποίο θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός σχεδίου 
δράσης ή ενός πλαισίου συντονισμού 
πολιτικών κατοικίας προκειμένου να 
επιτευχθεί συντονισμός και σύγκλιση των 
διαφορετικών κοινοτικών προσεγγίσεων 
σχετικά με το θέμα (κρατικές ενισχύσεις, 
διαρθρωτικά ταμεία, ενέργεια, 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, υγεία)· ζητεί
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
ενσωματώσουν τις επενδύσεις που 
αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

Or. fr
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Τροπολογία 89
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό 
χρονικό διάστημα, να σταθεροποιήσουν 
την οικονομία, να εμποδίσουν τις 
«φούσκες» στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής και οικονομικά προσιτής
κατοικίας παρέχουν τη δυνατότητα να 
καλυφθούν οι επείγουσες κοινωνικές 
ανάγκες, ως στρατηγικές κοινωνικές 
επενδύσεις, να συμβάλουν στη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να μειώσουν τον κίνδυνο να 
δημιουργηθούν «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων, να καταπολεμήσουν την 
κλιματική αλλαγή και την αβεβαιότητα στο 
ενεργειακό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν 
τις επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου περιλαμβάνοντας και την 
αξιολόγηση των στόχων ώστε να 
καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 
οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 90
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον 
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πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις 
επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου περιλαμβάνοντας και την 
αξιολόγηση των στόχων ώστε να
καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 
οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·

τομέα της κοινωνικής κατοικίας παρέχουν 
τη δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν 
επίσης έμμεσα στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο που δεν 
είναι δυνατό να μεταφερθούν αλλού και 
επί μακρό χρονικό διάστημα και να 
σταθεροποιήσουν την οικονομία· 

Or. en

Τροπολογία 91
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
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και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν ή να 
δημιουργήσουν συγκεκριμένους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης της 
κατασκευής κοινωνικών κατοικιών και 
ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να ενσωματώσουν τις επενδύσεις που 
αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 92
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες»
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να μειώσουν τον κίνδυνο να 
δημιουργηθούν «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων, να καταπολεμήσουν την 
κλιματική αλλαγή και την αβεβαιότητα στο 
ενεργειακό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν 
τις επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου·
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προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον 
τομέα των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 93
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθούν οι επείγουσες 
κοινωνικές ανάγκες, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ως εκ τούτου, οι κοινωνικές 
κατοικίες δεν πρέπει να θεωρηθούν ως 
δαπάνη που πρέπει να περικοπεί αλλά ως 
επένδυση η οποία μακροπρόθεσμα 
αποδίδει βελτιώνοντας την υγεία και την 
κοινωνική ευημερία, παρέχοντας 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 
προσφέροντας τη δυνατότητα στον 
πληθυσμό και ιδίως στους ηλικιωμένους 
να ζουν ανεξάρτητα· ζητεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν 
τις επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου περιλαμβάνοντας και την 
αξιολόγηση των στόχων ώστε να 
καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 
οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·
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Or. en

Τροπολογία 94
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο καθώς και να μετριάσουν τα 
προβλήματα υγείας που προέρχονται από 
την υπερπλήρωση των κατοικιών και τις 
κακές συνθήκες διαβίωσης· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
ενσωματώσουν τις επενδύσεις που 
αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 95
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις 
επενδύσεις που αφορούν τις κοινωνικές 
κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου περιλαμβάνοντας και την 
αξιολόγηση των στόχων ώστε να 
καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 
οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα όχι μόνο να καλυφθούν οι 
επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και 
να αποτραπεί η εκδήλωσή τους και ότι 
διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό 
και μη κερδοσκοπικό ρόλο ως 
στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν 
αλλού και επί μακρό χρονικό διάστημα, 
σταθεροποιούν την οικονομία, εμποδίζουν
τις «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων 
και την υπερχρέωση των νοικοκυριών, 
ενισχύουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων, καταπολεμούν την 
κλιματική αλλαγή και την αβεβαιότητα στο 
ενεργειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 96
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη 
δυνατότητα να καλυφθεί η επείγουσα 
κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές 
κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν στη 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό 
διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 
οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» 
στον τομέα των ακινήτων και την 
υπερχρέωση των νοικοκυριών, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή 
και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των 
στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα 
των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 97
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να δημιουργήσουν ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για τις 
κοινωνικές κατοικίες, το οποίο θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή σχεδίου 
δράσης ή πλαισίου συντονισμού της 
κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό τη 
συνοχή και τη σύγκλιση των 
διαφορετικών πολιτικών της ΕΕ όσον 
αφορά τι θέμα αυτό (κρατικές ενισχύσεις, 
διαρθρωτικά ταμεία, ενέργεια, 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, υγεία)· επίσης, 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν ή να 
αναπτύξουν συγκεκριμένους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης της κατασκευής 
κοινωνικών κατοικιών·
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Τροπολογία 98
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι επενδύσεις όσον 
αφορά τις κοινωνικές κατοικίες 
εγγράφονται σε ένα πιο σφαιρικό πλαίσιο 
πολιτικής, που αποσκοπεί στην οργάνωση 
και τη χρηματοδότηση της παροχής 
δημόσιων κοινωνικών και υγειονομικών 
υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων και στην 
ανταπόκριση στις εξελισσόμενες 
κοινωνικές ανάγκες και στις συνεχείς 
μεταλλαγές των οικονομικών κύκλων·

Or. fr

Τροπολογία 99
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές που 
παρέχουν κοινωνική στέγαση πρέπει να 
διασφαλίζουν, βάσει του πρωτοκόλλου 26 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας, οικονομικής 
προσιτότητας και ισότιμης μεταχείρισης 
καθώς και την προώθηση της καθολικής 
πρόσβασης και των δικαιωμάτων του 
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χρήστη·
( Πρόκειται για νέα παράγραφο 3)

Or. en

Τροπολογία 100
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή τη 
συμπερίληψη κοινωνικών δεικτών, όπως 
επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου καθώς 
και την αξιολόγηση των δεικτών αυτών 
σε ισότιμη βάση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες·

Or. en

Τροπολογία 101
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
συγκεκριμένες επενδύσεις στον τομέα των 
κοινωνικών κατοικιών με ειδικό στόχο 
πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ και των 
κρατών μελών καθώς και της αντίδρασής 
τους στην κρίση, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα 
και στους τομείς της απασχόλησης και 
του περιβάλλοντος·
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Τροπολογία 102
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 103
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Franz Obermayr
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

4. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 105
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των επενδύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ενός 
«κοινωνικού επενδυτικού συμφώνου» με 
σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει 
καλύτερα τις εν λόγω κοινωνικές 
επενδύσεις με τη βοήθεια ενός πίνακα 
αποτελεσμάτων βάσει δεικτών σχετικά με 
τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επενδύσεις στον τομέα των κοινωνικών 
κατοικιών, της εξέλιξης του κόστους 
στέγασης και του αριθμού των αιτούντων 
που αναμένουν χορήγηση κατοικίας στα 
κράτη μέλη·
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Τροπολογία 106
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου κατά τα πρότυπα 
του Συμφώνου για το Ευρώ + με σκοπό 
την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών και 
τον καθορισμό στόχων για τις κοινωνικές 
επενδύσεις, που θα πρέπει να 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να επιτυγχάνουν τους 
εργασιακούς, κοινωνικούς και 
εκπαιδευτικούς στόχους της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020"· επικροτεί το γεγονός ότι 
η εν λόγω πρόταση επιβεβαιώνεται από 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2012 
σύμφωνα με τα οποία «οι δυνατότητες 
που προσφέρει το υφιστάμενο 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο προληπτικό σκέλος 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, ώστε να εξισορροπηθούν οι 
ανάγκες παραγωγικών δημόσιων 
επενδύσεων με τους στόχους 
δημοσιονομικής πειθαρχίας»·

Or. fr

Τροπολογία 107
Csaba Sógor



AM\929261EL.doc 59/169 PE506.094v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη των 
κοινωνικών επενδύσεων στο πλαίσιο ενός 
κοινωνικού επενδυτικού συμφώνου με 
σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 108
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 
επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις 
στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών· 
επιπλέον, καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το 
άρθρο 31·

Or. en

Τροπολογία 109
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι οι οργανώσεις κατοίκων 
και ενοικιαστών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στον καθορισμό των 
στρατηγικών στέγασης που θα 
εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 110
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η 
κοινωνική καινοτομία τόσο μέσω της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού όσο και μέσω του 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
προκειμένου να αναλυθούν νέες πολιτικές 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
πρόσβασης στη στέγαση και τη μείωση 
του αριθμού των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 111
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενσωματώσουν καλύτερα 
τις επενδύσεις που αφορούν τις 
κοινωνικές κατοικίες στο πλαίσιο του 
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ευρωπαϊκού εξαμήνου περιλαμβάνοντας 
επίσης και την αξιολόγηση των στόχων 
ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον 
τομέα των ακινήτων, οι οποίες βλάπτουν 
τη μακροοικονομική και την κοινωνική 
σταθερότητα· επιθυμεί οι επενδύσεις στον 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας να μην 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
του στόχου για έλλειμμα του 
προϋπολογισμού χαμηλότερο από 3 %·

Or. fr

Τροπολογία 112
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει 
τα κριτήρια της δέσμης κρατικών 
ενισχύσεων στις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος του 
Δεκεμβρίου του 2011, βάσει των οποίων 
οι απαλλαγές όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας επιτρέπονται μόνο για τις πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δίνουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να ξεπερνούν 
αυτές τις δυσκολίες που προκύπτουν από 
τις εν λόγω αδυναμίες·

Or. es

Τροπολογία 113
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη την επίλυση της δραματικής 
κοινωνικής κατάστασης την οποία 
δημιουργούν οι εξώσεις και η απώλεια 
στέγης όσων πλήττονται περισσότερο από 
την οικονομική κρίση και την ανεργία. 
υπενθυμίζει, δε, ότι αυτά συμβαίνουν στο 
πλαίσιο σημαντικών δημόσιων 
ενισχύσεων που αποσκοπούν στην 
εξυγίανση του ευρωπαϊκού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·

Or. es

Τροπολογία 114
Karima Delli, Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ενημερώνει τα κράτη μέλη, στις 
ειδικές συστάσεις της ανά χώρα, όταν οι 
μεταρρυθμίσεις απειλούν τις επενδύσεις 
στον τομέα της κοινωνικής ή προσιτής 
κατοικίας, και να αποφεύγει τη 
διατύπωση συστάσεων σχετικά με το 
μέγεθος του τομέα κοινωνικής κατοικίας 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του 
που στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και σύμφωνα 
με τις ειδικές συστάσεις της Επιτροπής 
όσον αφορά τη δράση στην αγορά 
κατοικίας, ορισμένα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις δυνατότητες του τομέα 
φορολογώντας τους κοινωνικούς 
δανειστές·

Or. fr
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Τροπολογία 115
Karima Delli, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας 
2011/0062 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2011 για την πλαισίωση των συμβάσεων 
πίστωσης για τα ακίνητα κατοικίας, και 
συνεπώς για τον περιορισμό της 
υπερχρέωσης των νοικοκυριών· καλεί τα 
κράτη μέλη να μην επιτρέψουν τα 
νοικοκυριά που έχουν ήδη υποστεί έξωση 
να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα 
ενυπόθηκα δάνειά τους·

Or. fr

Τροπολογία 116
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. καλεί το Συμβούλιο να καλεί σε 
συνεδρίαση τους αρμόδιους για τη 
στέγαση υπουργούς των κρατών μελών 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως για να 
συζητούνται οι επιπτώσεις των 
διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτικών 
σχετικά με τις πολιτικές στέγασης και να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται καλύτερα 
υπόψη η οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική διάσταση του τομέα της 
κατοικίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές, 
συνδέοντας τους αρμόδιους φορείς, όπως 
οι οργανισμοί κοινωνικής στέγασης, οι 
οργανώσεις εκπροσώπησης των 
κατοίκων και οι οργανώσεις που 
εργάζονται υπέρ της πρόσβασης σε 
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κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 117
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν 
την κατοικία, και συγκεκριμένα την 
κοινωνική κατοικία, βάσει αξιόπιστων 
στατιστικών δεικτών·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 118
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν 
την κατοικία, και συγκεκριμένα την 
κοινωνική κατοικία, βάσει αξιόπιστων 
στατιστικών δεικτών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 119
Anthea McIntyre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. ζητεί τη διενέργεια ανάλυσης όσον 
αφορά τα οφέλη της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών· θεωρεί ότι η συλλογή τέτοιου 
είδους στοιχείων θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί από μια υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 120
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση τόσο 
σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο 
της γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν 
την κατοικία, όπου εμπίπτει η κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών, προκειμένου να συμβάλλει στη 
σύλληψη αποτελεσματικών πολιτικών 
στέγασης μεσοπρόθεσμα και να συνδέσει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ιδρύματα, 
τις οργανώσεις και τους κατοίκους· το εν 
λόγω παρατηρητήριο θα πρέπει να 
μελετήσει το φαινόμενο της ενεργειακής 
πενίας και να τροφοδοτηθεί με τη 
μεταφορά εθνικών δεδομένων·

Or. fr
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Τροπολογία 121
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών· επιμένει ότι οι δείκτες της 
EUROSTAT που αφορούν τη διάσταση 
«Στέγαση» (τιμή, ποιότητα) της 
κοινωνικής ένταξης πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο τακτικών 
δημοσιεύσεων (για να αξιολογηθεί η 
πρόοδος στον τομέα) και να 
συμπληρωθούν από περιφερειακές και 
τοπικές στατιστικές·

Or. fr

Τροπολογία 122
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών, συμπεριλαμβανομένων δε των 
πιο οικείων κοινωνικών εταίρων·

Or. es
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Τροπολογία 123
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών· οι οργανώσεις ενοικιαστών και 
κατοίκων θα πρέπει να εμπλακούν 
επίσημα στο παρατηρητήριο·

Or. en

Τροπολογία 124
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών· θεωρεί ότι οι οργανώσεις των 
κατοίκων και των ενοικιαστών θα πρέπει 
να συμμετέχουν επισήμως στις εργασίες 
του εν λόγω παρατηρητηρίου·

Or. pt
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Τροπολογία 125
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών·

5. προτείνει τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της 
κατοικίας με στόχο την εμβάθυνση της 
γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την 
κατοικία, και συγκεκριμένα την κοινωνική 
κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών 
δεικτών· ζητεί την επίσημη συμμετοχή 
των οργανώσεων κατοίκων και 
ενοικιαστών στο παρατηρητήριο 
κατοικίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
κοινωνικών κατοικιών και των 
δικαιούχων θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα δημοκρατικής διαδικασίας 
διαλόγου ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διαφορετικές παραδόσεις των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 127
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι 
ηλικιωμένοι καθίστανται φτωχότεροι και 
ζητεί γι’ αυτό μια ειδική συνιστώσα της 
νέας ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας 
για την ενεργό γήρανση που συντονίζει τις 
προσπάθειες έρευνας στον τομέα αυτόν 
να προστεθεί κυρίως για την ανάπτυξη 
προσιτών λύσεων ώστε να επιτραπεί 
στους ηλικιωμένους να παραμείνουν στην 
κατοικία τους όσο το δυνατό 
περισσότερο· ως προς αυτό, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η βελτίωση 
των συνθηκών πρόσβασης στο ήδη 
υφιστάμενο απόθεμα κατοικιών αποτελεί 
έναν λογικό και βιώσιμο τρόπο μείωσης 
των αναγκών κοινωνικής μέριμνας, 
καθώς διευκολύνει την παραμονή των 
ηλικιωμένων στον τόπο κατοικίας τους 
και την επανένταξή τους στον κοινωνικό 
βίο, χάρη στη βελτίωση των συνθηκών 
ατομικής αυτονομίας τους·

Or. fr

Τροπολογία 128
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
πρόσβαση στην κατοικία και τις σχετικές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατηγικής 
για την προστασία και την κοινωνική 
ένταξη και μέσω πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούν στον περιορισμό των 
αστέγων και του αποκλεισμού που 
συνδέεται με την κατοικία, με βάση 
κοινούς δείκτες στα κράτη μέλη, και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ορθών 
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πρακτικών στον τομέα της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
δικαιώματος στην κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 129
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογεί τακτικά τα αποτελέσματα των 
αποφάσεών της σχετικά με την κοινωνική 
κατοικία σε ορισμένα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα 
των νοικοκυριών στην κοινωνική 
μίσθωση, τις πολιτικές κρατικής 
ενίσχυσης όσον αφορά την κοινωνική 
κατοικία, τις επιπτώσεις της αγοράς στην 
αγορά ιδιωτικών κατοικιών και τις 
επιπτώσεις των πολιτικών τους στη 
συνολική κοινωνική συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 130
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ό, τι αφορά το ζήτημα της κοινωνικής 
κατοικίας· ειδικά για τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν μνημόνια συνεργασίας 
παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 
μέλος της Τρόικα, να εντείνει το διάλογο 
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δημιουργίας ενός αποτελεσματικού 
δικτύου κοινωνικής κατοικίας, ως μια 
επικερδή κοινωνική επένδυση η οποία 
αφενός θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας 
και αφετέρου θα συνδράμει την 
προσπάθεια προστασίας των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό;

Or. el

Τροπολογία 131
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν 
μέγιστο επίπεδο δαπανών στέγασης ώστε 
να αποφευχθεί η δαπάνη ποσοστού 
μεγαλύτερου του 30% του εισοδήματος 
των νοικοκυριών για στέγαση και 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 132
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί την ενσωμάτωση των βέλτιστων 
πρακτικών που ευνοούν περισσότερο τους 
καταναλωτές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια· ζητεί 
επίσης να περιλαμβάνονται διαδικασίες 
επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους ή η 
δόση αντί καταβολής για τους οφειλέτες 
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και τις οικογένειές που έχουν πτωχεύσει·

Or. es

Τροπολογία 133
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Τομέας 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγγραφή των επενδύσεων αυτών στον 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας σε ένα 
κοινωνικό επενδυτικό σύμφωνο

Or. fr

Τροπολογία 134
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να 
συμπεριληφθούν οι επενδύσεις στον 
τομέα των κοινωνικών κατοικιών στους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους, καθώς 
και στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους 
προγράμματα και τους στρατηγικούς 
άξονες της σύμβασης εταιρικής σχέσης 
2014-2020· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή 
και επίτευξη των κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. fr
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Τροπολογία 135
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
εν λόγω στόχων στον κοινωνικό τομέα, το 
πρόσφατα ανεπτυγμένο σύστημα 
μακροοικονομικής και δημοσιονομικής 
εποπτείας στην ΕΕ πρέπει να 
συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη εποπτεία 
της κοινωνικής πολιτικής και με την 
παρακολούθηση των επενδύσεων στον 
τομέα των κοινωνικών κατοικιών· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πίνακα 
αποτελεσμάτων βάσει δεικτών στον 
τομέα των επενδύσεων στις κοινωνικές 
κατοικίες για την παρακολούθηση της 
προόδου που σημειώνεται ως προς αυτόν 
από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 136
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις επενδύσεις που 
αφορούν την κοινωνική κατοικία στη 
σύναψη ενός «κοινωνικού επενδυτικού 
συμφώνου» που ορίζει στόχους στον 
τομέα των επενδύσεων και δημιουργεί 
έναν ενισχυμένο μηχανισμό ελέγχου με 
στόχο τη βελτίωση των προσπαθειών για 
την επίτευξη των στόχων της 
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και του περιβάλλοντος· 
αναφέρει ότι το εν λόγω «κοινωνικό 
επενδυτικό σύμφωνο» θα περιλαμβάνει 
έναν κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων 
υπό μορφή κοινωνικών επενδύσεων τα 
οποία πρέπει να ληφθούν από τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
της κοινωνικής κατοικίας και της 
καταπολέμησης της ενεργειακής πενίας, 
σύμφωνα με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι στον κοινωνικό 
τομέα και στους τομείς της απασχόλησης 
και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τα 
εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα· 
τούτο θα πρέπει να υπόκειται σε πλαίσιο 
τακτικής εποπτείας όπου κεντρικό ρόλο 
θα διαδραματίζουν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στη συμμετοχή όλων των συναφών 
σχηματισμών του Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 137
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες·
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επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 138
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 
επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

6. υπογραμμίζει τον οικονομικό 
αντικυκλικό ρόλο του τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας και ιδίως της 
κοινωνικής κατοικίας λόγω της μείωσης 
της ενεργειακής εξάρτησης, ο οποίος 
υποστηρίζει τον τομέα της κατασκευής και 
της ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών 
και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που 
δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες 
χώρες, κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών 
του τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 
επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 139
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
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τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 
επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των τομέων πράσινης 
οικονομίας και του γεγονότος ότι 
συμπαρασύρουν την υπόλοιπη οικονομία·

(Γλωσσική διόρθωση)

Or. en

Τροπολογία 140
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 
επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 
λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της 
οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει 
τον τομέα της κατασκευής και της 
ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, 
κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του 
τομέα σε εργατικό δυναμικό, της 
ανάπτυξης των πράσινων τομέων σε 
επίπεδο τοπικής οικονομίας και του 
γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία· επίσης, ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν διάλογο 
με τον κατασκευαστικό κλάδο 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον 
καθώς και κανονισμοί για τις κοινωνικές 
κατοικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
καθορισμό κατασκευαστικών στόχων, τη 
ρύθμιση των δαπανών υποδομής και την 
παροχή οικοπέδων·



AM\929261EL.doc 77/169 PE506.094v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 141
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι αυτός ο πράσινος 
τομέας μπορεί να παρέχει πληθώρα 
διαφορετικών εργασιακών ευκαιριών από 
θέσεις εργασίας στο επίπεδο εκκίνησης 
της σταδιοδρομίας και θέσεις μειωμένων 
προσόντων έως θέσεις απασχόλησης με 
υψηλές απαιτήσεις εξειδικευμένων 
γνώσεων· επισημαίνει τον ρόλο τον ΜΜΕ 
στην παροχή απασχόλησης στην πράσινη 
οικονομία· τονίζει τις δυνατότητες 
προσφοράς αυτών των ΜΜΕ στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της 
πρακτικής άσκησης και των 
προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας, που 
μπορούν να παρέχουν δυνατότητες 
απασχόλησης σε κοινωνικά 
μειονεκτούντα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 142
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των 
οικονομικών πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων των επενδύσεων στις 
κοινωνικές κατοικίες, τα οποία είναι 
ακόμη πιο σημαντικά σε περιόδους 
οικονομικής στασιμότητας ή ύφεσης· 
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Or. en

Τροπολογία 143
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι ένα από τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά των εν λόγω 
επενδύσεων στις κοινωνικές κατοικίες, 
όπως και των άλλων κοινωνικών 
επενδύσεων, είναι η δυνατότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς, οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους, και ότι, 
συνεπώς, θα πρέπει να θεωρούνται όχι 
μόνο δαπάνες αλλά κυρίως παραγωγικές 
επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 144
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι τα ποσά που θα διατεθούν 
στα ταμεία συνοχής βάσει του ΠΔΠ 
2014-2020 δεν θα πρέπει να είναι 
μειωμένα σε σύγκριση με τα ποσά του 
τρέχοντος ΠΔΠ, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση 
για το ΕΤΠΑ, ιδίως για την επενδυτική 
προτεραιότητα «προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας - στήριξη για φυσική και 
οικονομική αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών 
κοινοτήτων»· 
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Or. pt

Τροπολογία 145
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι πολλά 
κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει 
αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής 
κατοικίας και πιστεύει ότι ο ρόλος της 
ΕΕ, εν προκειμένω, θα πρέπει να είναι η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 146
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής, στις 
χώρες που πλήττονται περισσότερο από 
την οικονομική κρίση και την ανεργία, 
προγράμματος στήριξης του αυξανόμενου 
αριθμού ανθρώπων που πλήττονται από 
εξώσεις και κατασχέσεις, μέσω 
εναλλακτικών λύσεων που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
παροχή κατοικιών με κοινωνική 
μίσθωση·

Or. es



PE506.094v02-00 80/169 AM\929261EL.doc

EL

Τροπολογία 147
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 148
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, ισότιμης πρόσβασης σε 
κατοικία για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και προώθησης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 149
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και
προώθησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες,
προώθησης των φορέων της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας όπως οι 
στεγαστικοί συνεταιρισμοί·

Or. fr

Τροπολογία 150
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να καταστούν επιλέξιμες από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 οι κατά προτεραιότητα επενδύσεις σε 
θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 151
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές και οικονομικά 
προσιτές κατοικίες, ολοκληρωμένων 
δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
πρόσβασης σε κατοικία για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 152
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 των κατά 
προτεραιότητα επενδύσεων σε θέματα 
θερμικής ανακαίνισης και χρησιμοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
κοινωνικές κατοικίες, ολοκληρωμένων 
δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
πρόσβασης σε κατοικία για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

(Γλωσσική διόρθωση)

Or. en
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Τροπολογία 153
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, 
προωθώντας την κοινωνική ένταξη και 
την καταπολέμηση της φτώχειας καθώς 
και τη μετάβαση από τις θεσμικές στις 
κοινοτικές υπηρεσίες, και προώθησης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 154
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
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και των συνεταιρισμών·

Or. pt

Τροπολογία 155
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και των μη κερδοσκοπικών 
συνεταιρισμών κατασκευής κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 156
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
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προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων· προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και των στεγαστικών συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 157
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και των στεγαστικών συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 158
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία 
για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 των κατά προτεραιότητα επενδύσεων 
σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη και πρόσβασης σε 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
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και προώθησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

πληθυσμού·

Or. de

Τροπολογία 159
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά είναι 
αναγκαία και ότι πρέπει να συνοδεύουν 
τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και να συνοδεύονται 
από συγκεκριμένα μέτρα 
χρηματοδότησης των επενδύσεων, ιδίως 
μέσω του ΕΤΠΑ, αλλά και μέσω της 
δημιουργίας ενός ταμείου επενδύσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 160
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής και οικονομικά προσιτής 
κατοικίας στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και στην 
κατεύθυνση των στρατηγικών αξόνων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης 2014-2020·

Or. en
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Τροπολογία 161
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις και στον 
τομέα της κοινωνικής κατοικίας στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στην κατεύθυνση των 
στρατηγικών αξόνων των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης 2014-2020·

Or. es

Τροπολογία 162
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας και την ενίσχυση 
του μη κερδοσκοπικού τομέα κατασκευής 
κατοικιών στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και στην 
κατεύθυνση των στρατηγικών αξόνων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 163
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας και των μη 
κερδοσκοπικών συνεταιρισμών 
κατασκευής κατοικιών στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 164
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας και την ενίσχυση 
του μη κερδοσκοπικού τομέα κατασκευής 
κατοικιών στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και στην 
κατεύθυνση των στρατηγικών αξόνων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 165
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το 
σύνολο των αρμοδίων φορέων να 
προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στην κατεύθυνση των στρατηγικών 
αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
2014-2020 καθώς και να λαμβάνουν 
υπόψη τα προγραμματισμένα μέτρα τους 
για τη στέγαση στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 166
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τη χρήση των μέσων ιδιωτικού 
δικαίου για να διευκολύνουν την 
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, όπως 
η προσφυγή στο δικαίωμα εκμίσθωσης 
για είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς 
αγορά του οικοπέδου, ή η χρήση του 
εμπράγματου δικαιώματος για τον 
κοινωνικό εκμισθωτή που επιτρέπει στον 
ιδιώτη να παραμείνει ιδιοκτήτης·

Or. fr

Τροπολογία 167
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι τα κτίρια που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για 
εμπορικούς σκοπούς αντιπροσωπεύουν το 
40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
και των συνολικών εκπομπών CO2 στην 
Ευρώπη και ότι η περιβαλλοντικά 
βιώσιμη στέγαση επιτρέπει τη μείωση του 
κόστους και του χρόνου κατασκευής, τη 
δραστική μείωση του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου, της ενεργειακής 
κατανάλωσης και, κατά συνέπεια, των 
δαπανών διαχείρισης που συνδέονται με 
τη στεγαστική λειτουργία·

Or. it

Τροπολογία 168
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-
2020 θεωρώντας την πολιτική συνοχής 
ως κινητήρια δύναμη για την διέξοδο από 
την κρίση· απευθύνει έκκληση στα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να επιταχύνουν 
την ανακατανομή των αδιάθετων 
κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 169
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια 
δύναμη για την διέξοδο από την κρίση· 
απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν και να επιταχύνουν την 
ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν επαρκή προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
βάσει των συμπερασμάτων του 
ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση·

Or. fi

Τροπολογία 170
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-
2020 θεωρώντας την πολιτική συνοχής 
ως κινητήρια δύναμη για την διέξοδο από 
την κρίση· απευθύνει έκκληση στα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να επιταχύνουν 

10. παροτρύνει το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν σε έναν 
ρεαλιστικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2014-2020 βάσει των αναγκών, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
δημοσιονομικής εξυγίανσης τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, 
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την ανακατανομή των αδιάθετων 
κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

αναγνωρίζοντας τον ρόλο της πολιτικής 
συνοχής ως χρήσιμης κινητήριας 
δύναμης για την ανάκαμψη, εστιάζοντας
στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες·
καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και 
να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία· 

Or. en

Τροπολογία 171
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-
2020 θεωρώντας την πολιτική συνοχής ως 
κινητήρια δύναμη για την διέξοδο από την 
κρίση· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την 
ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

10. παροτρύνει το Συμβούλιο να 
διατηρήσει φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη 
για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
βάσει των συμπερασμάτων του 
ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 172
Emer Costello
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη 
για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
βάσει των συμπερασμάτων του 
ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη 
για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία καθώς 
και στη διαχείριση γειτονιών σε 
υποβαθμισμένες κοινότητες για τη 
διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 173
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη 
για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας 
την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη 
για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει 
έκκληση στα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
και να επιταχύνουν την ανακατανομή των 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής 
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απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, 
βάσει των συμπερασμάτων του 
ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση·

απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κοινωνική κατοικία καθώς 
και στη διαχείριση γειτονιών σε 
υποβαθμισμένες κοινότητες για τη 
διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 174
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις αρχές 
διαχείρισής τους και από την Επιτροπή 
να επιδιώξουν τη στενή συμμετοχή των 
φορέων της κατοικίας, των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των κατοίκων και των 
οργανώσεων που εργάζονται υπέρ της 
πρόσβασης σε κατοικία, στον κατάλογο 
των κοινωνικών εταίρων για την 
εκπόνηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· υπογραμμίζει τη 
συνάφεια των νέων μέσων 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης («Τοπική 
ανάπτυξη που εφαρμόζεται από τις 
κοινότητες» και Ολοκληρωμένες τοπικές 
επενδύσεις) για ολοκληρωμένες 
στρατηγικές υπέρ της κατοικίας όπου οι 
οργανώσεις κοινωνικής στέγασης και οι 
κάτοικοι θα διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο·

Or. fr
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Τροπολογία 175
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών·

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών και οικονομικά προσιτών
κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 176
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών·

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
τεχνικής συνδρομής που προτείνονται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕ, την 
ΕΤΑΑ και το EEEF (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης) με σκοπό να 
τονωθεί η παραγωγή και η ποιοτική 
ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών·

(Γλωσσικές διορθώσεις)
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Or. en

Τροπολογία 177
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών·

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών και, επιπλέον, να 
αναζητήσουν τρόπους εφαρμογής του 
τροποποιημένου κανονισμού για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης προκειμένου να παρασχεθούν 
κατοικίες για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 178
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την προσφυγή στις 
επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν με συντονισμένο τρόπο την 
προσφυγή στις επιχορηγήσεις από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη 
χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων 
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αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που 
προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών·

και προγραμμάτων αναπτυξιακής 
ενίσχυσης των σχεδίων που προτείνονται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕ, την 
ΕΤΑΑ, την Τράπεζα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Ανάπτυξη (CEB) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης (FEEE) με σκοπό να τονωθεί η 
παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση των 
κοινωνικών κατοικιών·

Or. fr

Τροπολογία 179
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
δημιουργίας κοινωνικών γκέτο με την 
πρόβλεψη κρατικά επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων στέγασης · ζητεί 
οικονομικά κίνητρα που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη κοινών και μεικτών ιδιωτικών 
και κοινωνικών χώρων στέγασης με 
ευέλικτες υποχρεώσεις διαμονής· 

Or. hu

Τροπολογία 180
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν την επιλεξιμότητα για 
χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
ενεργειακών ανακαινίσεων των 
κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής 
συνοχής, παρέχοντας σε κάθε περιφέρεια 
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μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το ύψος 
της χρηματοδότησης που διατίθεται για 
τη δραστηριότητα αυτή·  πιστεύει ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να κάνουν 
αποτελεσματική χρήση της αρχής της 
εταιρικής σχέσης και ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
συνεργάζονται με τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και του τρόπου 
χρήσης της χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 181
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτείνει τη διάρθρωση της 
χρηματοδότησης των κοινωνικών 
κατοικιών με τέτοιον τρόπο ώστε να 
καθιερωθεί ο διά βίου έλεγχος των 
ενοικίων για τα κτήρια· επισημαίνει ότι 
με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
βέλτιστη αξιοποίηση των επιβαλλόμενων 
φόρων και παρέχεται οικονομικά προσιτή 
ενοικίαση διαμερισμάτων για τις 
μελλοντικές γενιές νέων·

Or. en

Τροπολογία 182
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. απευθύνει έκκληση στην ΕΤΕ να 
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θέσει σε υψηλότερη θέση στις 
επενδυτικές προτεραιότητές της τον 
τομέα της κοινωνικής και προσιτής 
κατοικίας, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν 
υφίστανται δημόσιοι οργανισμοί 
στέγασης, βελτιώνοντας παράλληλα τους 
όρους των δανείων, και να προσδιορίσει 
για ποια μέτρα τα ομόλογα 
χρηματοδότησης έργων μπορούν να 
καταστούν επίσης χρηματοδοτικό μέσο 
για τις κοινωνικές υποδομές όπως η 
κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 183
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τους κανονισμούς 
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ σύμφωνα με την οποία 
καθίστανται επιλέξιμες από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 
2014-2020 οι κατά προτεραιότητα 
επενδύσεις σε θέματα θερμικής 
ανακαίνισης των κοινωνικών κατοικιών, 
πρόσβασης σε προσιτή κοινωνική 
κατοικία ποιότητας για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη και προώθησης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 184
Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τις δραστηριότητες των 
οικοδομικών συνεταιρισμών, που 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την 
αγορά πρώτης κατοικίας σε προσιτές 
τιμές. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν επίσης 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
προώθηση πρωτοβουλιών για την 
ανάπλαση αστικών περιοχών, 
δημιουργώντας συνέργειες με τις τοπικές 
κοινωνίες και καταπολεμώντας την 
εγκατάλειψη των πόλεων·

Or. it

Τροπολογία 185
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης 
με σκοπό την προώθηση της προσφοράς 
και της ανακαίνισης κοινωνικών 
κατοικιών, ως κοινωνικές επενδύσεις και 
να μεριμνήσει για τη διατήρηση χαμηλών 
ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, 
για τις οποίες απαιτείται μεγάλος αριθμός 
θέσεων απασχόλησης και οι οποίες έχουν 
μικρές επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 186
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης με 
σκοπό την προώθηση της προσφοράς και
της ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών, 
ως κοινωνικές επενδύσεις και να 
μεριμνήσει για τη διατήρηση χαμηλών 
ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, για 
τις οποίες απαιτείται μεγάλος αριθμός
θέσεων απασχόλησης και οι οποίες έχουν 
μικρές επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές·

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης 
προκειμένου να προωθηθεί η προσφορά 
και η ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών, 
ως κοινωνικές επενδύσεις, και να 
μεριμνήσει για τη διατήρηση χαμηλών 
ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, 
δεδομένου του μεγάλου αριθμού θέσεων 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα και των 
μικρών επιπτώσεών του στις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να διοχετεύσουν τις ιδιωτικές 
αποταμιεύσεις στην υπηρεσία της 
πρόσβασης στην ιδιοκτησία και της
κατασκευής και ανακαίνισης των 
κοινωνικών κατοικιών·

Or. fr

Τροπολογία 187
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης με 
σκοπό την προώθηση της προσφοράς και 
της ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών, ως 
κοινωνικές επενδύσεις και να μεριμνήσει 
για τη διατήρηση χαμηλών ποσοστών 
ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, για τις οποίες 
απαιτείται μεγάλος αριθμός θέσεων 
απασχόλησης και οι οποίες έχουν μικρές 

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης με 
σκοπό την προώθηση της προσφοράς και 
της ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών, ως 
κοινωνικές επενδύσεις και να μεριμνήσει 
για τη διατήρηση χαμηλών ποσοστών 
ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, για τις οποίες 
απαιτείται μεγάλος αριθμός θέσεων 
απασχόλησης και οι οποίες έχουν μικρές 
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επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές·

επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές· και προτείνει να εξεταστεί η 
πιθανότητα εφαρμογής των ίδιων 
ποσοστών ΦΠΑ με εκείνα που 
εφαρμόζονται στα προϊόντα πρώτης 
ανάγκης·

Or. fr

Τροπολογία 188
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών 
μελών και άλλες πηγές χρηματοδότησης 
με σκοπό την προώθηση της προσφοράς 
και της ανακαίνισης κοινωνικών 
κατοικιών, ως κοινωνικές επενδύσεις και 
να μεριμνήσει για τη διατήρηση χαμηλών 
ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, για 
τις οποίες απαιτείται μεγάλος αριθμός 
θέσεων απασχόλησης και οι οποίες έχουν 
μικρές επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές·

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά τη διαθέσιμη ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση με σκοπό την προώθηση 
της προσφοράς και της ανακαίνισης των 
οικονομικά προσιτών και κοινωνικών 
κατοικιών τους, ως κοινωνικές επενδύσεις 
και να μεριμνήσει για τη διατήρηση 
χαμηλών ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις 
αυτές, για τις οποίες απαιτείται μεγάλος 
αριθμός θέσεων απασχόλησης και οι 
οποίες έχουν μικρές επιπτώσεις στις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 189
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν ενδελεχείς ελέγχους 
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και επαρκή μέτρα για την αποφυγή του 
κοινωνικού ντάμπινγκ και του ντάμπινγκ 
των μισθών ώστε να διασφαλισθεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός στον 
κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως όσον 
αφορά τις κοινωνικές κατοικίες·

Or. en

Τροπολογία 190
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ενθαρρύνει τη θέσπιση 
ολοκληρωμένων προτύπων συνεργασίας 
που συναθροίζουν τη διεύθυνση 
εργασιών, τους κοινωνικούς δανειστές 
και τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
υπέρ της θερμικής ανακαίνισης και της 
κατασκευής κοινωνικών κατοικιών με 
χαμηλές εκπομπές ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 191
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη δυνατότητα διάθεσης, για 
τον σκοπό αυτό, μέρους των μελλοντικών 
ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της 
Ένωσης μέσα από την αξιοποίηση νέων 
χρηματοδοτικών μέσων και διευρύνοντας 
την περίοδο πειραματισμού των 
ομολόγων έργου και σε αυτό το πεδίο 
παρέμβασης·
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Or. it

Τροπολογία 192
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2012 (COM 
2012/0433) υπέρ μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής σχετικά τον 
κατασκευαστικό τομέα· είναι της άποψης 
ότι ως συμπλήρωμα των μέτρων παροχής 
φορολογικών κινήτρων και 
χρηματοδοτικής στήριξης για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας στον τομέα αυτόν, είναι 
αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη 
βελτίωση του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εργαζομένων με σκοπό να δοθεί 
απάντηση στις προκλήσεις μιας 
αποτελεσματικής Ευρώπης όσον αφορά 
τη χρήση των πόρων, μιας οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, και να επιτευχθούν οι 
καθορισμένοι στόχοι που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση (2012/27)1 και 
στην οδηγία σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (2010/31)2·
__________________
1 ΕΕ L315 της 14.11.2012
2 ΕΕ L153/13 της 18.6.2010

Or. fr

Τροπολογία 193
Csaba Sógor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τις υπεύθυνες δημόσιες 
αρχές να προσαρμόσουν γρήγορα τα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης ώστε να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων 
στους τομείς της πράσινης οικονομίας 
και τις νέες πράσινες θέσεις 
απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 194
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τις υπεύθυνες δημόσιες
αρχές να προσαρμόσουν γρήγορα τα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης ώστε να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων 
στους τομείς της πράσινης οικονομίας και 
τις νέες πράσινες θέσεις απασχόλησης·

13. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
πιο στενά με τα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες τοπικές αρχές ώστε να 
καταρτισθούν μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις ως προς τις 
δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά 
εργασίας· ζητεί από τα αρμόδια 
ενδιαφερόμενα μέρη να 
παρακολουθήσουν την απασχόληση έτσι 
ώστε να καταστούν πιο συναφείς η 
βασική επαγγελματική κατάρτιση και δια 
βίου κατάρτιση· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και τις υπεύθυνες τοπικές αρχές να 
προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας 
και της επαγγελματικής κατάρτισης 
ενσωματώνοντας κυρίως την έννοια της 
βιώσιμης οικονομίας, και να 
διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα 
δεξιοτήτων διευκολύνουν την πρόσβαση 
των νέων προς τις νέες «πράσινες» θέσεις 
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απασχόλησης και τους «πράσινους» 
τομείς· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ταμεία μετάβασης με 
σκοπό τη διαχείριση των αναγκών σε 
δεξιότητες· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενσωματώσει μια ένατη βασική 
αρμοδιότητα σε σχέση με το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία 195
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τις υπεύθυνες δημόσιες αρχές 
να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
επιμόρφωσης ώστε να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στους τομείς της 
πράσινης οικονομίας και τις νέες πράσινες 
θέσεις απασχόλησης·

13. ζητεί από τις υπεύθυνες δημόσιες αρχές 
να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
επιμόρφωσης ώστε να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στους τομείς της 
πράσινης οικονομίας και τις νέες πράσινες 
θέσεις απασχόλησης· η προώθηση 
πράσινων θέσεων εργασίας μπορεί να 
δημιουργήσει ποιοτικές και βιώσιμες 
ευκαιρίες απασχόλησης, να 
αντιμετωπίσει τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και να 
διασφαλίσει υποστηρικτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 196
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προκειμένου να 
επενδύσουν στα προσόντα, την 
απασχόληση, την κατάρτιση και τον 
επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, 
ιδίως σε «πράσινα» επαγγέλματα όπως η 
θερμική ανακαίνιση των κτιρίων, με 
σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και τη βελτίωση της 
ποιότητας μέσω εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών έργων· καλεί τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν την εμφάνιση φορέων 
με διπλή κοινωνική και τεχνική 
αρμοδιότητα στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, όπως τα επαγγέλματα 
κοινωνικο-τεχνικής διαμεσολάβησης, 
καθώς και τις προσπάθειες διαμόρφωσης 
τεχνικών επαγγελμάτων με μια πιο 
κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος της 
ενεργειακής απόδοσης, και αντιστρόφως·

Or. fr

Τροπολογία 197
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τις 
κοινωνικές επενδύσεις με την οποία η 
Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη 
κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να 
εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές και 
αποδοτικές κοινωνικές πολιτικές με 
στόχο την ανάπτυξη και τη συνοχή·

Or. it
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Τροπολογία 198
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
όσον αφορά τις κοινωνικές κατοικίες 
εγγράφονται σε ένα πιο σφαιρικό πλαίσιο 
πολιτικής, που αποσκοπεί στην οργάνωση 
και τη χρηματοδότηση της παροχής 
δημόσιων κοινωνικών και υγειονομικών 
υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων και στην 
ανταπόκριση στις εξελισσόμενες 
κοινωνικές ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία 199
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η αναγνώριση και η
υλοποίηση του δικαιώματος στην κατοικία 
αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση 
των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων· εκτιμά ότι θα 
ήταν σκόπιμο το δικαίωμα στην κατοικία 
να αναγνωριστεί σαφώς στο πρωτογενές 
δίκαιο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το κράτος 
μέλος ή η αρμόδια δημόσια αρχή είναι 
υπεύθυνη για την υλοποίηση του εν λόγω 
δικαιώματος στην κατοικία βελτιώνοντας 
με τις πολιτικές και τα προγράμματά της 
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την πρόσβαση σε όλους στην κατοικία, 
ιδίως για τα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, μέσω επαρκούς 
προσφοράς κατοικιών αξιοπρεπών, 
καθαρών και σε προσιτή τιμή και, 
ενδεχομένως, θεσπίζοντας το αντιτάξιμο 
δικαίωμα στην κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 200
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι το εφαρμοστέο δικαίωμα στην 
κατοικία πρέπει να αποτελεί μέρος του 
πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 201
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην οικονομικά προσιτή
κατοικία αποτελεί προϋπόθεση για την 
πλήρη υλοποίηση των άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων· 
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ως εκ τούτου, θεωρεί ότι το εφαρμοστέο 
δικαίωμα στην κατοικία πρέπει να 
αποτελεί μέρος του πρωτογενούς δικαίου 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 202
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων· παροτρύνει, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν το εφαρμοστέο δικαίωμα 
στην κατοικία στο πρωτογενές δίκαιο της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 203
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. en

Τροπολογία 204
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, καταπολεμά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
μειώνοντας, επομένως, την απώλεια 
ανθρώπινου δυναμικού και ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 205
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων και των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το 
δικαίωμα στην κατοικία θα πρέπει να 
υλοποιείται μέσω της διασφάλισης ότι 
πολίτες και οικογένειες θα διαθέτουν 
επαρκή στέγη που καλύπτει τις ανάγκες 
τους και διαφυλάσσει την ευημερία, την 
ιδιωτική ζωή και την ποιότητα ζωής 
τους, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτόν 
στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης 
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και συνοχής και στην αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. pt

Τροπολογία 206
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές 
στέγασης που θα εφαρμοστούν από τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταπολεμήσουν τις καταστάσεις που 
οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και 
εδαφικό διαχωρισμό ορισμένων 
τμημάτων του πληθυσμού και ότι η 
παροχή κοινωνικής κατοικίας θα πρέπει 
να θεωρείται μέσο εξόδου από 
καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και 
όχι μόνιμη κατάσταση· 

Or. pt

Τροπολογία 207
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης της καινοτομίας και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
δικαιώματος στην κατοικία ιδίως για τις 
ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες, τους 
αστέγους και αυτούς που απέχουν το 
μέγιστο από την αγορά εργασίας· καλεί 
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την Επιτροπή να συμπεριλάβει τέτοιες 
δραστηριότητες στη δέσμη για τις 
κοινωνικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 208
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι ακατάλληλες συνθήκες 
στέγασης έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην υγεία και ότι η βελτίωση της 
ποιότητας των κατοικιών συνεπάγεται 
την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία 
των ενοίκων μιας υπερπλήρους, πολύ 
υγρής, κρύας και με κακό εξαερισμό 
κατοικίας·  συμπληρώνει ότι η έλλειψη 
στέγης είναι πηγή άγχους και δυστυχίας 
που πλήττει την ποιότητα ζωής, την υγεία 
και την ευημερία των ατόμων, των 
οικογενειών και της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 209
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι κοινωνικές κατοικίες 
πρέπει να προσελκύουν ποικίλες 
εισοδηματικές ομάδες ώστε να 
διασφαλίζεται ένας ισορροπημένος 
κοινωνικός συνδυασμός· επισημαίνει ότι 
οι κοινωνικές κατοικίες θα πρέπει να 
είναι δομημένες κατά τρόπο που να 
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αποφεύγεται οποιουδήποτε είδους 
χωροταξικός διαχωρισμός, δηλαδή 
«γκετοποίηση»·

Or. en

Τροπολογία 210
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική 
στέγαση αποτελεί κατάλληλο μέσο για την 
καταπολέμηση της κοινωνικής 
δυσφορίας και ότι είναι σημαντικό να 
συνδυαστούν παρεμβάσεις αναδόμησης 
και ανάπλασης υποβαθμισμένων 
περιοχών με μετατροπές 
εγκαταλελειμμένων δημόσιων κτιρίων, 
παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες στο 
χωρικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι 
παρεμβάσεις, σύμφωνα με μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στο τοπικό 
έργο·

Or. it

Τροπολογία 211
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επικροτεί τις δράσεις των πολιτών 
υπέρ της αποτελεσματικής πρόσβασης 
στο αντιτάξιμο κοινωνικό δικαίωμα στην 
κατοικία· αναφέρει, στο πλαίσιο της 
ορθής πρακτικής, το Επαγγελματικό 
δίκτυο Wresinski «Habitat Ville» εντός 
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του οποίου συναθροίζονται πολεοδόμοι, 
αρχιτέκτονες, μέλη συλλόγων στέγασης 
χαμηλού κόστους, εκλεγμένοι
εκπρόσωποι, οργανώσεις μισθωτών, 
οργανώσεις ένταξης μέσω της κατοικίας, 
ενώσεις υπέρ της οικογένειας κ.λπ. 
προκειμένου να προωθηθεί η προσέγγιση 
των πολιτών στο αντιτάξιμο κοινωνικό 
δικαίωμα στην κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 212
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα
πρέπει να επενδύσουν στην κατασκευή 
δημόσιων κοινωνικών εγκαταστάσεων, 
όπως αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, 
στο πλαίσιο της πολιτικής στέγασης·

Or. pt

Τροπολογία 213
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 214
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία και της βοήθειας στην 
κατοικία στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 215
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
εξετάσει τα οφέλη της εκπόνησης μελέτης
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 216
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15



AM\929261EL.doc 117/169 PE506.094v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 217
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη·

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος 
στην κατοικία στα κράτη μέλη, 
συνδέοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς 
(πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, μέλη 
συλλόγων στέγασης χαμηλού κόστους, 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οργανώσεις 
μισθωτών, οργανώσεις ένταξης μέσω της 
κατοικίας, ενώσεις υπέρ της οικογένειας 
κ.λπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 218
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. αναμένει από την Επιτροπή να 
εξετάσει σε ποιον βαθμό η άμεση στήριξη 
μέσω των επιδομάτων στέγασης ή η 
έμμεση στήριξη μέσω των ίδιων των 
κοινωνικών κατοικιών συνιστά 
αποτελεσματικότερο μέτρο παροχής 
οικονομικά προσιτών κατοικιών για 
κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες τους για 
στέγαση στην αγορά κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 219
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συνεργασία των 
παρόχων κοινωνικών κατοικιών και των 
οργανώσεων των ενοικιαστών στην 
κατάρτιση και συνέχιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο των νέων μέσων ITI 
(ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις) και 
CLLD (τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων)·

Or. en

Τροπολογία 220
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συνεργασία των 
παρόχων κοινωνικών κατοικιών και τις 
οργανώσεις των ενοικιαστών στην 
κατάρτιση και συνέχιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο των νέων μέσων ITI 
(ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις) και 
CLLD (Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων)·

Or. en

Τροπολογία 221
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τον Οργανισμό Eurofound να 
πραγματοποιήσουν το 2014 μελέτη 
σχετικά με το κόστος της αμέλειας σε 
σχέση με την κακή στέγαση στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας για το 2014 
του Οργανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 222
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. επισημαίνει ότι η κρίση επέφερε 
δραματικές μειώσεις στα εισοδήματα των 
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νοικοκυριών με αποτέλεσμα να 
καταγράφονται σημαντικές δυσκολίες 
στην αποπληρωμή δανείων που 
πάρθηκαν για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας· εν μέσω μιας τέτοιας δεινής 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα για την ευνοϊκή ρύθμιση 
στεγαστικών δανείων καθώς και την 
αναστολή πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας;

Or. el

Τροπολογία 223
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. σημειώνει με ανησυχία το γεγονός 
ότι πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των δημοσιονομικών 
ανισορροπιών προχώρησαν σε αναστολή 
λειτουργίας φορέων και διακοπή 
προγραμμάτων και δράσεων (επιδότηση 
ενοικίου, επιδότηση επιτοκίων 
στεγαστικών δανείων, κ.λπ.) που 
στόχευαν στη διευκόλυνση της 
απόκτησης στέγης, ενώ παράλληλα 
αύξησαν δυσανάλογα τη φορολογία 
ακινήτων εν μέσω έντονης οικονομικής 
καχεξίας αφήνοντας έκθετες στη φτώχεια 
και την ανέχεια μεγάλες πληθυσμιακές 
ομάδες;

Or. el

Τροπολογία 224
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά στα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

16. συνιστά στα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές
και την παροχή προσβάσιμων κατοικιών 
μέσω της κατασκευής και της 
προσαρμογής για τη διασφάλιση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και της 
κοινωνικής ένταξης για άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν σε όλους αξιοπρεπή 
κατοικία σε προσιτή τιμή με σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 225
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά στα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση,
κατοικία αξιοπρεπή, καθαρή και 
οικονομικά προσιτή με σκοπό:

Or. fr

Τροπολογία 226
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά στα κράτη μέλη να 16. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 227
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. συνιστά στα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σε όλους 
αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με 
σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 228
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης,

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου δικαιολογείται, στη 
στήριξη της ιδιοκατασκευής, δεδομένου 
ότι, σε ορισμένες περιοχές, πολλοί άνεργοι 
ή άτομα με χαμηλά εισοδήματα 
αποτελούν μέρος του πλεονάζοντος 
εργατικού δυναμικού στον 
κατασκευαστικό κλάδο,

Or. pt
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Τροπολογία 229
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης,

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής ολοκληρωμένης κοινωνικής και 
ειδικής κοινωνικής στέγης,

Or. en

Τροπολογία 230
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης,

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης, προβλέποντας κυρίως 
τις ελάχιστες ποσοστώσεις για τις 
κοινωνικές κατοικίες στις ζώνες με 
μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού όπου η 
ζήτηση είναι μεγαλύτερη όπως τα μεγάλα 
αστικά κέντρα,

Or. fr

Τροπολογία 231
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά – να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά 
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ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης,

ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης με κατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής,

Or. en

Τροπολογία 232
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αποτραπεί ο διαχωρισμός 
συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού και 
να ενθαρρυνθεί η διαφορετικότητα,

Or. en

Τροπολογία 233
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να θεσπιστούν σαφή ελάχιστα πρότυπα 
για τον καθορισμό της ποιότητας της 
κατοικίας, κυρίως της κοινωνικής 
κατοικίας,

Or. fr

Τροπολογία 234
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αποτραπεί ο διαχωρισμός 
συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού 
και να ενθαρρυνθεί η διαφορετικότητα,

Or. en

Τροπολογία 235
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συνδεθούν τα προγράμματα 
επέκτασης της διατιθέμενης κοινωνικής 
στέγης σε πολιτική πρόσβασης και σε 
άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες,

– να συνδεθούν τα προγράμματα 
επέκτασης της διατιθέμενης κοινωνικής 
στέγης σε πολιτική πρόσβασης και σε 
άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες και 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και σε 
πολιτική ελέγχου της εξάπλωσης των 
πόλεων,

Or. fr

Τροπολογία 236
Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συνδεθούν τα προγράμματα 
επέκτασης της διατιθέμενης κοινωνικής 
στέγης σε πολιτική πρόσβασης και σε 
άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες,

– να συνδεθούν τα προγράμματα 
επέκτασης της διατιθέμενης κοινωνικής 
στέγης σε πολιτική πρόσβασης και σε 
άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής 
πολιτικής,

Or. en
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Τροπολογία 237
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικές 
κατοικίες λειτουργούν ως 
αποτελεσματικός μεταβατικός 
μηχανισμός που οδηγεί σε σταθερό 
μακροπρόθεσμο ή μόνιμο αποτέλεσμα 
στέγασης,

Or. en

Τροπολογία 238
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να προβλεφθεί ελάχιστη ποσόστωση 
κοινωνικών κατοικιών σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές με υψηλά 
επίπεδα ανεργίας των νέων και υψηλά 
ποσοστά μετανάστευσης, με σκοπό την 
αύξηση της κοινωνικής συνοχής,

Or. en

Τροπολογία 239
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να προβλεφθεί ελάχιστη ποσόστωση 
κοινωνικών κατοικιών σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές και 
αναπτυσσόμενες περιοχές με υψηλά 
ποσοστά μετανάστευσης,

Or. en

Τροπολογία 240
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι, η οποία εντούτοις δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε αδικαιολόγητη προνομιακή 
μεταχείριση,

Or. de

Τροπολογία 241
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι Ρομά, 
τα άτομα με αναπηρία και οι νέοι,

Or. en
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Τροπολογία 242
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι άστεγοι, οι 
μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία και τα 
άτομα που πάσχουν από σωματικές και 
ψυχικές ασθένειες,

Or. en

Τροπολογία 243
Richard Falbr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι νέοι 
και οι μετανάστες,

Or. cs

Τροπολογία 244
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
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κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι και οι 
ηλικιωμένοι,

Or. en

Τροπολογία 245
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως τα άτομα με χαμηλούς 
μισθούς ή επισφαλείς θέσεις εργασίας, οι 
μετανάστες, οι νέες οικογένειες, οι νέοι, τα 
άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι,

Or. en

Τροπολογία 246
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι, οι πολυμελείς οικογένειες, οι 
οικογένειες με παιδιά με ένα μόνο 
εισόδημα, οι οικογένειες με ηλικιωμένους 
άνω των 65 ετών, οι οικογένειες με άτομα 
με αναπηρία, τα νέα ζευγάρια, οι φοιτητές 
που ζουν σε άλλη πόλη,
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Or. it

Τροπολογία 247
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις ομάδες πληθυσμού ή τα 
μεμονωμένα άτομα που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέες 
οικογένειες, οι πολυμελείς οικογένειες, οι 
νέοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, 
οι μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρίες, 
οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες 
και οι ηλικιωμένοι,

Or. en

Τροπολογία 248
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι 
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι και οι 
ηλικιωμένοι και τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, οι Ρομά, τα 
άτομα με αναπηρία,

Or. en
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Τροπολογία 249
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι
νέοι,

– να εξευρεθεί λύση στα συχνά 
προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
κατοικία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέες 
οικογένειες, οι φοιτητές, οι νέοι και οι 
ηλικιωμένοι,

Or. en

Τροπολογία 250
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να εγγυηθούν την ασφάλεια στη χρήση 
του διαμερίσματος για τον μισθωτή,

Or. fr

Τροπολογία 251
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να καταρτιστούν συγκεκριμένα 
προγράμματα και να παρασχεθεί βοήθεια 
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στα θύματα απάτης που σχετίζεται με 
ακίνητα και να θεσπιστούν μέτρα για την 
πρόληψη της απάτης,

Or. en

Τροπολογία 252
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, σε περίπτωση που είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

Or. de

Τροπολογία 253
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές έγκαιρης παρέμβασης για την 
αποτροπή καταστάσεων που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε έξωση ενοικιαστών ή μη 
καταβολής των ενοικίων σε στεγαστικούς 
οργανισμούς ή ιδιοκτήτες δεδομένου ότι 
είναι ολιγότερο δαπανηρό για τις 
υπεύθυνες αρχές να προλαμβάνουν τη μη 
καταβολή των ενοικίων και των 
καθυστερούμενων ενοικίων ατόμων που 
απειλούνται με έξωση,

Or. en
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Τροπολογία 254
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να θεσπιστεί χειμερινή διακοπή των 
εξώσεων και να τεθούν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης της 
έξωσης ενοικιαστών, δεδομένου ότι πέρα 
από το ανθρώπινο δράμα που συνιστούν 
οι εν λόγω εξώσεις κυρίως για τις 
οικογένειες, είναι ολιγότερο δαπανηρό για 
τις υπεύθυνες αρχές να αναλάβουν την 
επιβάρυνση των ενοικίων και των 
καθυστερούμενων ενοικίων ατόμων που 
απειλούνται με έξωση,

Or. fr

Τροπολογία 255
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, όπως η παροχή οικονομικών 
συμβουλών και άλλου είδους στήριξης
σχετικά με τη στέγαση, δεδομένου ότι 
ενδέχεται να είναι ολιγότερο δαπανηρό για 
τα δημόσια ταμεία να αναλάβουν 
προσωρινά την επιβάρυνση των ενοικίων 
και των καθυστερούμενων ενοικίων 
ατόμων που απειλούνται με έξωση, εάν 
μακροπρόθεσμα η ικανότητα των 
ενοικιαστών να καταβάλλουν το ενοίκιό 
τους και να καλύπτουν την ανάγκη τους 
για ενοικίαση κατοικίας αυξηθεί σε 
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βιώσιμο επίπεδο,

Or. fi

Τροπολογία 256
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές για την πρόληψη της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

(Γλωσσική διόρθωση)

Or. en

Τροπολογία 257
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης 
νομοθεσίας περί κοινωνικής ενοικίασης, 
σε στενή συνεργασία με οργανώσεις 
ενοικιαστών, για την πρόληψη της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
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έξωση,

Or. en

Τροπολογία 258
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι 
ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες 
αρχές να αναλάβουν την επιβάρυνση των 
ενοικίων και των καθυστερούμενων 
ενοικίων ατόμων που απειλούνται με 
έξωση,

– να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
πολιτικές, όπως νομοθεσία περί 
κοινωνικής ενοικίασης, για την πρόληψη 
της έξωσης ενοικιαστών, δεδομένου ότι 
είναι ολιγότερο δαπανηρό για τις 
υπεύθυνες αρχές να αναλάβουν την 
επιβάρυνση των ενοικίων και των 
καθυστερούμενων ενοικίων ατόμων που 
απειλούνται με έξωση,

Or. en

Τροπολογία 259
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Emer Costello, Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αποφευχθούν φορολογικά μέτρα, τα 
οποία εισάγουν διακρίσεις, ή 
επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξάνουν τα 
επισφαλή επίπεδα χρέους των 
χαμηλότερων εισοδημάτων καθώς και να 
στηριχτούν επιλογές οικονομικά 
προσιτών κατοικιών, όπως η παροχή 
ενοικιαζόμενων κατοικιών ή κατοικιών 
μέσω συνεταιρισμών,

Or. en
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Τροπολογία 260
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εκπονηθούν ειδικά προγράμματα για 
αστέγους σε συνδυασμό με μέτρα 
κοινωνικής πλαισίωσης·

– να εκπονηθούν ειδικά προγράμματα για 
αστέγους σε συνδυασμό με μέτρα 
κοινωνικής πλαισίωσης, τα οποία θα 
συμπληρώνουν άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, 
όπως το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους Απόρους·

Or. pt

Τροπολογία 261
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εκπονηθούν ειδικά προγράμματα για 
αστέγους σε συνδυασμό με μέτρα 
κοινωνικής πλαισίωσης·

– να διενεργηθεί εδαφική διαγνωστική σε 
τοπικό επίπεδο βάσει της ευρωπαϊκής 
τυπολογίας για τον αποκλεισμό που 
συνδέεται με την κατοικία (ETHOS) 
ώστε να υπολογιστεί η διαδικασία 
αποκλεισμού που συνδέεται με την 
κατοικία με σκοπό να εκπονηθούν ειδικά 
προγράμματα για αστέγους σε συνδυασμό 
με μέτρα κοινωνικής πλαισίωσης,
προτείνοντας κυρίως λύσεις στέγασης και 
παρακολούθησης σε ευάλωτα άτομα και 
περιθωριοποιημένες κοινότητες αντί για 
προσωρινή στέγαση,

Or. fr
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Τροπολογία 262
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να καταρτιστούν συγκεκριμένα 
προγράμματα και να παρασχεθεί βοήθεια 
στα θύματα απάτης που σχετίζεται με 
ακίνητα και να θεσπιστούν μέτρα για την 
πρόληψη της απάτης,

Or. en

Τροπολογία 263
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να παρασχεθεί σχετική κατάρτιση σε 
φορείς εντός του τομέα των κοινωνικών 
κατοικιών και σχετικών τομέων ώστε να 
καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 
προσδιορισμός, βάσει των αναγκών, των 
ατόμων που είναι πιθανότερο να 
απολέσουν τις κατοικίες τους λόγω 
κοινωνικών μειονεκτημάτων που 
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, και η 
στήριξη αυτών των ατόμων, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση σε υγειονομικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικής 
στήριξης της κοινότητας,

Or. en

Τροπολογία 264
Csaba Sógor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αποτραπεί η εσφαλμένη κατανομή 
των κοινωνικών κατοικιών,

Or. en

Τροπολογία 265
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να διενεργηθεί ανάλυση και συλλογή 
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
κοινωνικές κατοικίες για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,

Or. en

Τροπολογία 266
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να οριστούν ουδέτερες πολιτικές 
διαρκείας οι οποίες στηρίζουν επιλογές 
οικονομικά προσιτών κατοικιών, όπως η 
παροχή ενοικιαζόμενων κατοικιών και 
κατοικιών μέσω συνεταιρισμών,

Or. en
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Τροπολογία 267
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες 
δύνανται να διαθέτουν κατοικία, 
βασίζοντας την αύξηση των ενοικίων σε 
ένα αντικειμενικό σύστημα τιμών –
μέθοδος η οποία εξασφαλίζει ήπιες 
αυξήσεις των τιμών ακινήτων– και 
προσαρμόζοντας τη φορολογική πολιτική 
ώστε να περιοριστεί η κερδοσκοπία·

Or. en

Τροπολογία 268
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. μέτρα για την αντιμετώπιση της 
γήρανσης του πληθυσμού και της 
ανάγκης παροχής πρόσβασης σε 
προσβάσιμη, επαρκή και αξιοπρεπή 
στέγαση για τον αυξανόμενο αριθμό των 
ηλικιωμένων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 269
Karima Delli, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
χωρίς καθυστέρηση το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το πρόβλημα της έλλειψης στέγης·

Or. fr

Τροπολογία 270
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στις εθνικές 
μεταρρυθμίσεις τους συγκεκριμένη 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη οικονομικά 
προσιτών λύσεων προκειμένου να 
μπορούν οι ηλικιωμένοι να παραμένουν 
στις κατοικίες τους για το μέγιστο δυνατό 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι επιθυμητή η βελτίωση των 
συνθηκών πρόσβασης στις υφιστάμενες 
κατοικίες, βοηθώντας τα άτομα να 
παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους 
και διευκολύνοντάς τα να ανακτήσουν 
την κοινωνική ζωή τους ενισχύοντας την 
προσωπική ανεξαρτησία τους·

Or. en

Τροπολογία 271
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ενθαρρύνει τη θέσπιση 
ολοκληρωμένων προτύπων συνεργασίας 
που συναθροίζουν τις κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 
πλαισίωσης ατόμων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, τους κοινωνικούς 
δανειστές και τις οργανώσεις, στον τομέα 
της πλαισίωσης ευάλωτων ατόμων προς 
και εντός της κατοικίας·

Or. fr

Τροπολογία 272
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πολιτικές στέγασης θεμελιωμένες στην 
αρχή της ουδετερότητας ανάμεσα στην 
απόκτηση κατοικίας, την κατασκευή 
ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων από 
ιδιώτες και την κοινωνική κατοικία, στο 
πλαίσιο του σεβασμού των διαφορών στις 
κατά τόπον συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 273
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να 
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διαθέσουν πόρους μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων στην κατοικία και 
τη στέγαση περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, κυρίως στην κοινωνική 
κατοικία, εγγράφοντας την εν λόγω 
προτεραιότητα στα επιχειρησιακά 
προγράμματα· ως προς αυτό, καλεί την 
Επιτροπή και τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να 
αναπτύξουν την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των τοπικών αρχών 
βάσει κοινών και διαφανών κριτηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 274
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να επενδύσουν στην 
κατασκευή και την προσαρμογή 
προσιτών κοινωνικών κατοικιών  σε 
απάντηση στην απαρχαιωμένη 
κατάσταση και τους υγειονομικούς 
κινδύνους των υποβαθμισμένων 
κατοικιών, την ποικιλομορφία των 
οικογενειακών δομών, τη γήρανση του 
πληθυσμού και κυρίως την παραμονή 
των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων 
στην κατοικία τους, τις ειδικές ανάγκες 
των ατόμων με αναπηρία και των νέων 
ιδίως στον τομέα της κινητικότητας του 
τοπικού πληθυσμού και του εργατικού 
δυναμικού· συνιστά τη χρήση των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων για τους 
σκοπούς αυτούς κατά τον επόμενο 
προγραμματισμό (2014-2020)· εκτιμά ότι 
η κοινωνική πλαισίωση όσον αφορά την 
πρόσβαση στην κατοικία αποτελεί 
παράγοντα δημιουργίας «λευκών» θέσεων 
απασχόλησης, οι οποίες είναι 
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απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων και των μελλοντικών 
κοινωνικών προκλήσεων όπως η γήρανση 
του πληθυσμού· υπογραμμίζει τον θετικό 
ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει 
το Ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας όσον αφορά έργα 
πλαισίωσης και ένταξης στην κατοικία·

Or. fr

Τροπολογία 275
Karima Delli, Raül Romeva i Rueda, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα και να 
παρέχουν κίνητρα, με βάσει τις αναλύσεις 
για την πρόβλεψη των αναγκών 
κατοικίας, ώστε να μην μένουν χωρίς 
ενοίκους επί μακρό διάστημα κατοικίες 
ιδίως σε ζώνες που σημειώνεται ένταση 
με σκοπό την καταπολέμηση των 
κερδοσκοπικών πολεοδομικών 
δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση των 
εν λόγω κατοικιών ώστε να μετατραπούν 
σε κοινωνικές κατοικίες·

Or. fr

Τροπολογία 276
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
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υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις· 
εξετάζει το ενδεχόμενο ρύθμισης της 
μεσιτείας βάσει της λογικής ότι το μέρος 
το οποίο αρχικά ζητεί μια υπηρεσία (ο 
κάτοχος του ακινήτου) πρέπει να 
πληρώνει τον πάροχο της υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 277
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις· ως 
προς αυτό, υπογραμμίζει τη συνάφεια 
ορισμένων μέτρων που ισχύουν σε κάποια 
κράτη μέλη όπως ο κατάλογος νόμιμων, 
σαφών και διαφανών κριτηρίων παροχής 
που ευνοεί την κοινωνική ανάμειξη, την 
ανωνυμοποίηση των αιτημάτων για 
κοινωνική κατοικία, τη διαφήμιση των 
κενών κατοικιών, τη δημιουργία 
συστημάτων καταγραφής των φακέλων 
με τα αιτήματα, το διαχωρισμό των 
αρχών που ελέγχουν τα κριτήρια και 
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προχωρούν σε παροχή κατοικιών, ή 
ακόμα η κατάλληλη διακυβέρνηση για 
την παροχή κατοικίας με σκοπό να 
ευνοηθεί η κοινωνική ανάμειξη σε μεγάλη 
κλίμακα·

Or. fr

Τροπολογία 278
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και να αποτραπούν 
φαινόμενα εξαίρεσης των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού, φαινόμενα τα 
οποία οδηγούν σε περαιτέρω κοινωνικές 
διακρίσεις·
(Γλωσσικές διορθώσεις)

Or. en

Τροπολογία 279
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 



PE506.094v02-00 146/169 AM\929261EL.doc

EL

ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις και να 
διευκολυνθεί η κοινωνική ανάμειξη στις 
κοινωνικές κατοικίες·

Or. en

Τροπολογία 280
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, όπως μονογονεϊκές 
οικογένειες, νέα άνεργα ζευγάρια, άτομα 
με αναπηρίες κ.λπ., φαινόμενα τα οποία 
οδηγούν σε περαιτέρω κοινωνικές 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 281
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις 
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υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις 
αιτήσεις για κοινωνική στέγη και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την 
αμεροληψία κατά τη χορήγηση κατοικίας 
ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική 
μεταχείριση και φαινόμενα εξαίρεσης των 
πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν 
σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
άτομα από διαφορετικά κοινωνικά 
περιβάλλοντα διαμένουν σε κοινωνικές 
κατοικίες προκειμένου να αποφευχθεί η 
δημιουργία γκέτο και ο αυξανόμενος 
«αστικός εξευγενισμός»·

Or. en

Τροπολογία 282
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. συνιστά τα κράτη μέλη και οι 
σχετικές αρχές να λάβουν μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές κατοικίες μέσω της αύξησης 
του αριθμού και της ποιότητας των 
κοινωνικών και οικονομικά προσιτών 
κατοικιών και της προώθησης της 
ενσωμάτωσής τους στις υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας, 
αξιοποιώντας το ΕΚΤ και άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία για την επίτευξη 
αυτού του αποτελέσματος·

Or. en

Τροπολογία 283
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. συνιστά στα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές τους 
συνθήκες, να θέσουν διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια για την κατανομή 
κοινωνικών κατοικιών, όπως:
- να συνυπολογίζεται το καθαρό 
εισόδημα,
- να συνυπολογίζονται οι δαπάνες για την 
υγεία και την εκπαίδευση (μέχρις ενός 
ορίου),
- να θεωρούνται οι νέοι κάτω των 25 
ετών ως εξαρτώμενα άτομα,
- να θεωρούνται τα άτομα με αναπηρία 
που δεν μπορούν να ασκήσουν 
επαγγελματική δραστηριότητα ως 
εξαρτώμενα άτομα (ακόμα και αν 
λαμβάνουν σύνταξη)·

Or. pt

Τροπολογία 284
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές των 
κρατών μελών που αφορούν τις 
κοινωνικές κατοικίες·

Or. en

Τροπολογία 285
Phil Bennion
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ορίζει ότι οι κοινωνικές κατοικίες θα 
πρέπει, όταν συντονίζονται με 
αποτελεσματικές υπηρεσίες πρόνοιας και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες της 
κοινότητας, να βοηθούν στη δημιουργία 
ικανότητας διαβίωσης με προσωπική 
ανεξαρτησία, στηρίζοντας τους 
κοινωνικά ευάλωτους ή μειονεκτούντες 
να υιοθετήσουν έναν περισσότερο 
ανεξάρτητο τρόπο ζωής, με λιγότερη 
εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια και 
μεγαλύτερη προσωπική αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 286
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τις αρμόδιες δημόσιες και 
ιδιωτικές αρχές να συμπεριλαμβάνουν 
συστηματικά μαθήματα 
προσβασιμότητας του οικοδομημένου 
περιβάλλοντος και σχεδιασμού για όλους 
στο πλαίσιο των συστημάτων κατάρτισης 
για μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 
πολεοδόμους και κατασκευαστές·

Or. en

Τροπολογία 287
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τη λύπη του για την 
παγκόσμια τάση περιορισμού της 
παροχής κοινωνικών κατοικιών και καλεί 
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις 
συχνά αποκλειόμενες οικογένειες της 
μεσαίας τάξης σε προγράμματα παροχής 
κοινωνικής κατοικίας, διότι ενδέχεται να 
υπόκεινται σε υλική στέρηση, όπως και 
άλλα νοικοκυριά, λόγω της οικονομικής 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 288
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί αποτελεσματική τη δέσμευση 
της Ένωσης για ολοκληρωμένη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά 
την κοινωνική κατοικία, ώστε να 
ενσωματωθούν καλύτερα οι συνοικίες 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 
αστικό περιβάλλον και να καταπολεμηθεί 
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός· 
καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και 
τις υπεύθυνες αρχές να αυξήσουν τη 
χρήση των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων με ολοκληρωμένο τρόπο (ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ), καθώς και της ΕΤΕ και άλλων 
χρηματοοικονομικών λύσεων και να 
διευκολύνουν το συντονισμό και τις 
συνέργειες μεταξύ τους· εκτιμά ότι η 
κατάλληλη συμμετοχή των κατοίκων και 
η ανάπτυξη της εξουσίας λήψης 
αποφάσεων που διαθέτουν πριν και κατά 
την κατασκευή και την ανακαίνιση 
κοινωνικών κατοικιών συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της ένταξης και της κοινωνικής 
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συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 289
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. συνιστά στα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίζουν και 
να προωθούν την ανάπτυξη και την 
ανταλλαγή καινοτόμων και 
αποτελεσματικών ορθών πρακτικών όσον 
αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος 
στη στέγαση των ιδιαίτερα ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων·

Or. es

Τροπολογία 290
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. όσον αφορά την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνει με 
λύπη ότι συχνά τα θύματα της 
ενδοοικογενειακής βίας είναι πιθανότερο 
να παραμείνουν στο ίδιο περιβάλλον, εάν 
είναι οικονομικά αδύνατον να βρουν 
κατάλληλη στέγη· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για 
οικογένειες, όπως τα τοπικά κέντρα 
οικογενειακής δικαιοσύνης στα οποία τα 
θύματα της ενδοοικογενειακής βίας έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε ασφαλή και 
οικονομικά προσιτή στέγη και σχετικές 
κοινωνικές υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 291
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ζητεί από την Επιτροπή μια μελέτη 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
επενδυτικών μοντέλων με κοινωνικό 
αντίκτυπο στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων, 
που χρησιμοποιούνται υπό μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων και στη συνέχεια 
συνδυάζονται με άλλες πηγές 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο 
επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο σε 
τομείς όπως η δημιουργία πράσινων 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ή 
θέσεων απασχόλησης για νέους, και στην 
κοινωνική ένταξη μέσω της κατοικίας για
περιθωριοποιημένους πληθυσμούς·

Or. fr

Τροπολογία 292
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
κοινωνικής στέγασης διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας, εξαλείφοντας την 
οικογενειακή φτώχεια και αποτρέποντας 
τη μεταβίβαση της μειονεξίας από γενιά 
σε γενιά·
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Or. en

Τροπολογία 293
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση που σημειώνει η ενεργειακή πενία 
η οποία πλήττει 50 έως 125 εκατομμύρια 
ευρωπαίους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση που σημειώνει η ενεργειακή πενία 
η οποία πλήττει 50 έως 125 εκατομμύρια 
ευρωπαίους·

18. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση που σημειώνει η ενεργειακή πενία 
η οποία πλήττει 50 έως 125 εκατομμύρια 
ευρωπαίους, και η οποία είναι κυρίως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού χαμηλού 
εισοδήματος του νοικοκυριού, χαμηλών 
προδιαγραφών θέρμανσης και μόνωσης 
και πολύ υψηλού κόστους ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 295
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν 
το φαινόμενο της ενεργειακής πενίας·
υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και 
της τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και 
μια ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

19. ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει 
ανακοίνωση για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας, παροτρύνοντας τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα όσον 
αφορά την κατάλληλη ρύθμιση των τιμών
της ενέργειας για τους ευάλωτους 
καταναλωτές καθώς και μέτρα που 
επηρεάζουν τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων· επισημαίνει ότι οι ευάλωτες 
ομάδες συχνά δεν μπορούν να 
αποκτήσουν νέες οικιακές συσκευές 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
επειδή δεν είναι οικονομικά προσιτές·

Or. en

Τροπολογία 296
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν το 
φαινόμενο της ενεργειακής πενίας· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και της 
τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια 
ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν το 
φαινόμενο της ενεργειακής πενίας και να 
προσαρμόσουν τον ορισμό τους στη δική 
τους εθνική κατάσταση· εκτιμά, ωστόσο,
ότι η ενεργειακή πενία δεν μπορεί να 
αντιμετωπίζεται μόνον υπό το πρίσμα του 
επιπέδου των δαπανών και της τιμής της 
ενέργειας διότι προκύπτει επίσης και από
μια ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

Or. fr
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Τροπολογία 297
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν 
το φαινόμενο της ενεργειακής πενίας·
υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και της 
τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια 
ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

19. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και της 
τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια 
ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

Or. en

Τροπολογία 298
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν το 
φαινόμενο της ενεργειακής πενίας· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και της 
τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια 
ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται 
συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και συνήθειες των 
κατοίκων·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν το 
φαινόμενο της ενεργειακής πενίας· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πενία δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το 
πρίσμα του επιπέδου των δαπανών και της 
τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια 
ποιοτική διάσταση η οποία συνδέεται με 
τις καταναλωτικές συμπεριφορές και 
συνήθειες των κατοίκων·

(Γλωσσική διόρθωση)

Or. en
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Τροπολογία 299
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι η 
εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από μέτρα προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 300
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων,  
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας για 
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά 
τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας)
και υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον 
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων,  
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας για 
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και 
υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα των 
κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον 
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

Or. fi
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Τροπολογία 301
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων, 
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας
για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά 
(κοινωνικά τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις 
ή ενισχύσεις ενσωματωμένες και σε άλλες 
κοινωνικές ενισχύσεις, πρόληψη όσον 
αφορά τους λογαριασμούς που δεν 
πληρώθηκαν, προστασία από τη διακοπή 
τροφοδοσίας) και υποστηρίζοντας τα 
συνοδευτικά μέτρα των κατοίκων στην 
κατεύθυνση των οικονομικότερων 
συμπεριφορών, ενθαρρύνοντας όμως τη 
βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των 
πλέον ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

20. εκτιμά ότι το δικαίωμα πρόσβασης 
στην ενέργεια είναι βασικό ώστε να 
διάγουν οι πολίτες αξιοπρεπή ζωή· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω 
των δημόσιων ρυθμιστικών αρχών για 
την ενέργεια, να λάβουν ολοκληρωμένα 
μέτρα για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας, βάσει τοπικών 
ενεργειακών ελέγχων:

Or. fr

Τροπολογία 302
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων, 
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας για 
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά 

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας: 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων, 
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας για 
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά 
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τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας) 
και υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας) 
και υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των μεγάλων
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·
(Γλωσσική διόρθωση)

Or. en

Τροπολογία 303
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων, 
ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας για 
τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά 
τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας) 
και υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον 
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, 
παρέχοντας οικονομική στήριξη, βάσει 
τοπικών ενεργειακών ελέγχων, για το 
κόστος της ενέργειας για τα πλέον 
ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά τιμολόγια, 
ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας) 
και υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, 
ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον 
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·
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Or. en

Τροπολογία 304
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ελαφρύνοντας το κόστος της ενέργειας 
για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά 
(σταδιακή τιμολόγηση της ενέργειας, 
ειδικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις 
ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές 
ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά τους 
λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, 
προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας),

Or. fr

Τροπολογία 305
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- δημιουργώντας ειδικά εθνικά ή 
περιφερειακά ταμεία με σκοπό τον 
περιορισμό της ενεργειακής πενίας, τα 
οποία μπορούν να τροφοδοτούνται από 
χρηματοδοτική συνεισφορά των 
προμηθευτών ενέργειας στο πλαίσιο των  
υποχρεώσεών τους για μείωση της 
κατανάλωσης δυνάμει της οδηγίας 
2012/27 σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση,

Or. fr
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Τροπολογία 306
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα 
των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών,

Or. fr

Τροπολογία 307
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 4 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ενθαρρύνοντας τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των πλέον 
ενεργοβόρων κατοικιών με 
μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς και στις αστικές 
και στις αγροτικές ζώνες χωρίς μεγάλη 
αύξηση του κόστους κατοικίας των 
μισθωτών μετά από αφαίρεση της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
διαπιστώθηκε· ζητεί από την Επιτροπή 
να ξεκινήσει συντονισμό και να μελετήσει 
την εφαρμογή κινήτρων·

Or. fr

Τροπολογία 308
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση 
των κατοικιών θα πρέπει, επίσης, να 
εξυπηρετεί τον σκοπό της αύξησης της 
αγοραστικής δύναμης των κατοίκων και 
ενοικιαστών· το κόστος της 
ανακατασκευής κτηρίων θα πρέπει να 
μετακυλίεται στο ενοίκιο μόνο εφόσον 
ισούται με την εξοικονόμηση ενέργειας 
από την οποία επωφελείται ο ενοικιαστής·

Or. en

Τροπολογία 309
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. σημειώνει τον κρίσιμο ρόλο της 
ενεργειακής απόδοσης και της αποφυγής 
της ενεργειακής πενίας στο πλαίσιο της 
συνολικής οικονομικής προσιτότητας των 
κατοικιών στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα· επαναλαμβάνει ότι η οικονομική 
προσιτότητα κάθε είδους στέγης πρέπει 
να εξετάζεται όχι μόνο όσον αφορά την 
καταβολή των ενοικίων, αλλά και όσον 
αφορά τους σχετικούς λογαριασμούς 
ενέργειας, οι οποίοι εξαρτώνται από την 
ενεργειακή απόδοση της εν λόγω 
κατοικίας·

Or. en

Τροπολογία 310
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν ένα δίκαιο και διαφανές 
σύστημα κατανομής κοινωνικών 
κατοικιών, το οποίο θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την κοινωνικο-
οικονομική και οικογενειακή κατάσταση 
του αιτούντος και θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στους νέους, τις 
πολυμελείς οικογένειες, τις μονογονεϊκές 
οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες και 
τους ηλικιωμένους·

Or. en

Τροπολογία 311
Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών θα πρέπει 
πρωτίστως να αυξήσουν την αγοραστική 
δύναμη των κατοίκων και ενοικιαστών·

Or. en

Τροπολογία 312
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει ότι ο τομέας της 
κατοικίας αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα δυναμικά εξοικονόμησης 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι 
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μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
μέτρο που το κόστος της ενεργειακής 
ανακαίνισης δεν υπερβαίνει την 
εξοικονόμηση ενέργειας που 
διαπιστώνεται, τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης μπορούν να αποφέρουν άμεσα 
οφέλη στην αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών και στο περιβάλλον 
διαβίωσής τους· υπογραμμίζει ότι τα εν 
λόγω μέτρα επιτρέπουν επίσης τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
στήριξη την τοπικής οικονομίας και 
μείωση των δαπανών υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 313
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ελκυστική φορολογία ώστε να 
παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών, και να βελτιώσουν τον ορισμό 
της «αξιοπρεπούς κατοικίας» 
προκειμένου να περιοριστεί το μίσθωμα 
των πλέον ενεργοβόρων κατοικιών σε 
πληθυσμούς με χαμηλό εισόδημα·

Or. fr

Τροπολογία 314
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει τα ενδεχόμενα οφέλη 
ιδίως των προγραμμάτων επιχορήγησης 
των εγκαταστάσεων ενεργειακής 
απόδοσης και παραγωγής ανανεώσιμης 
μικροενέργειας εντός των μονάδων 
κοινωνικών κατοικιών, με τα οφέλη από 
την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς 
ενέργειας και τα οφέλη της ενέργειας που 
παράγεται να διανέμονται δίκαια μεταξύ 
των ενοικιαστών και του στεγαστικού 
οργανισμού ή του ιδιοκτήτη, προκειμένου 
να μειωθεί το ύψος των λογαριασμών για 
τον ενοικιαστή και να χρηματοδοτηθεί η 
περαιτέρω ανακαίνιση και οι βελτιώσεις 
στο σύνολο των κατοικιών από τους 
ιδιοκτήτες·

Or. en

Τροπολογία 315
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. θεωρεί ότι τα μέτρα ενεργειακής 
ανακαίνισης για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας συμβάλλουν στην 
πρόληψη στον τομέα της υγείας 
(αναπνευστικές και καρδιαγγειακές 
παθήσεις, αλλεργίες, άσθμα, 
τροφημογενείς νόσοι ή νόσοι που 
συνδέονται με το μονοξείδιο του 
άνθρακα, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
των ενοίκων)·

Or. fr
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Τροπολογία 316
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. επαναλαμβάνει τη σημασία των 
προγραμμάτων που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για 
την αύξηση της οικονομικής 
προσιτότητας των κοινωνικών κατοικιών 
και των κατοικιών στον ιδιωτικό τομέα· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή 
να διευκρινίσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις όσον 
αφορά τα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια 
για τέτοιου είδους ανακατασκευές και 
επενδύσεις και να παράσχει μεγαλύτερη 
ευελιξία, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τέτοιες επενδύσεις 
από στεγαστικούς οργανισμούς και 
ιδιώτες ιδιοκτήτες μπορούν να 
επωφελούνται από τις καταλληλότερες 
ροές χρηματοδότησης για την επίτευξη 
αυτού του διττού κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού στόχου, χωρίς να 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 317
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από 
το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020 
δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής 
επίδοσης στην κατοικία· υπενθυμίζει τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
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διατεθεί το 22% του φακέλου ΕΤΠΑ σε 
κατά προτεραιότητα επενδύσεις για τη 
στήριξη της μετάβαση προς μια 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και το 
σύνολο των συνδεδεμένων συνεργατών να 
χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠΑ για εργασίες 
βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, 
ιδίως όταν αφορούν νοικοκυριά που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την ενεργειακή 
πενία·

Or. fr

Τροπολογία 318
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. επιμένει στο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι προμηθευτές ενέργειας 
όσον αφορά την πρόληψη και την επίλυση 
διαφορών, ιδίως με την εγκατάσταση 
ευφυών συστημάτων μέτρησης, τη 
θέσπιση υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
πελατών και τη βελτίωση της διαφάνειας 
των τιμών·

Or. fr

Τροπολογία 319
Karima Delli, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20ε. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
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καλύτερα τα νοικοκυριά μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης ώστε να 
καταναλώνουν με πιο υπεύθυνο τρόπο 
τους πόρους και σχετικά με τις ενισχύσεις 
στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσω ενός 
προσαρμοσμένου κοινωνικού πλαισίου, 
και να πραγματοποιούν εκστρατείες 
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης 
κυρίως των επαγγελματιών του
κοινωνικού τομέα σχετικά με τα 
ζητήματα της ενεργειακής πενίας·

Or. fr

Τροπολογία 320
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά 
την ενεργειακή πενία και να τις 
διαβιβάσουν στο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την Στέγη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 321
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά 
την ενεργειακή πενία και να τις 
διαβιβάσουν στο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την Στέγη·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 322
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά την 
ενεργειακή πενία και να τις διαβιβάσουν 
στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 
Στέγη·

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά την 
ενεργειακή πενία·

Or. fi

Τροπολογία 323
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά την 
ενεργειακή πενία και να τις διαβιβάσουν
στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 
Στέγη·

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικές βάσεις δεδομένων καλής 
ποιότητας όσον αφορά την ενεργειακή 
πενία λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το 
είδος της ενέργειας, το ύψος των 
πληρωμών για επαρκή θέρμανση, την 
ποιότητα της κατοικίας και τις 
καθυστερήσεις πληρωμών που πρέπει να 
διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την Στέγη·

Or. fr

Τροπολογία 324
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών θα πρέπει 
πρωτίστως να αυξήσουν την αγοραστική 
δύναμη των κατοίκων και των 
ενοικιαστών·

Or. en

Τροπολογία 325
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών 
ενδέχεται να αυξήσουν την αγοραστική 
δύναμη των κατοίκων·

Or. en

Τροπολογία 326
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εκπονηθούν σχέδια δόμησης που να 
λαμβάνουν υπόψη και να αντιμετωπίζουν 
μη βιώσιμες μορφές εδαφικής κατοχής 
καθώς επίσης τη στεγανοποίηση του 
εδάφους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής με στόχο τη 
«μηδενική» κατανάλωση εδάφους, η 
οποία πρέπει να επιτευχθεί έως το 2050·

Or. it


