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Amendamentul 1
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 alineatul 
(3), şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în special articolele 9, 148, 151, 
153, 160,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 alineatul 
(3), şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în special articolele 9, 148, 151, 
153, 160, precum şi Protocolul nr. 26 la 
tratatul respectiv privind serviciile de 
interes general,

Or. fr

Amendament 2
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 148, 151, 153, 160,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 14, 148, 151, 153, 160,

Or. en

Amendament 3
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Tratatul privind Uniunea – având în vedere Tratatul privind Uniunea 
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Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 148, 151, 153, 160,

Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 14, 148, 151, 153, 160,

Or. en

Amendament 4
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 148, 151, 153, 160,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 
alineatul (3), şi Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolele 9, 14, 148, 151, 153, 160,

Or. en

Amendamentul 5
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 34,

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 34 şi 36,

Or. fr

Amendament 6
Françoise Castex, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Referirea 2 a (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Protocolul nr. 26 
privind serviciile de interes general la 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 7
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere statisticile europene 
privind venitul şi condiţiile de viaţă UE-
SILC şi comunicatul de presă al Eurostat 
din 8 februarie 2012,

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 8
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere statisticile europene din 
cel de-al treilea Sondaj european privind 
calitatea vieţii şi, în special capitolul 61,
__________________
1

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

Or. fr



PE506.094v02-00 6/157 AM\929261RO.doc

RO

Amendamentul 9
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 24 b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul Eurofound 
privind serviciile de consiliere în materie 
de îndatorare a gospodăriilor în Uniunea 
Europeană1,
__________________
1

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

Or. fr

Amendament 10
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Referirea 37 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Decizia Comisiei din 
20 decembrie 2011 privind aplicarea 
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în 
cazul ajutoarelor de stat sub formă de 
compensaţii pentru obligaţia de serviciu 
public acordate anumitor întreprinderi 
cărora le-a fost încredinţată prestarea 
unui serviciu de interes economic 
general2,
__________________
2 JO L 7/3, 11.1.2012.

Or. en
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Amendament 11
Alejandro Cercas, Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Referirea 37 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Rezoluţia sa din 
15 noiembrie 2011 referitoare la reforma 
normelor UE privind ajutoarele de stat 
aplicabile serviciilor de interes economic 
general1,
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0494.

Or. en

Amendament 12
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Referirea 41 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere cel de al treilea sondaj 
european al Eurofound privind calitatea 
vieţii – Calitatea vieţii în Europa: 
impactul crizei2,
__________________
2

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

Or. en

Amendament 13
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Referirea 41 b (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere raportul Eurofound 
privind serviciile consultative pentru 
datori familiale din Uniunea Europeană,
__________________
1

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

Or. en

Amendament 14
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Referirea 41 c (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere raportul Eurofound 
privind condiţiile de viaţă ale romilor: 
locuinţe şi condiţii de sănătate de calitate 
inferioară2,
__________________
2

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

Or. en

Amendamentul 15
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Propunere de rezoluţie
Referirea 43 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere orientările Comisiei din 
14 mai 2012 cu privire la cele mai bune 
practici pentru limitarea, atenuarea sau 
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compensarea impermeabilizării solului
(SWD(2012)0101 final), 

Or. it

Amendament 16
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Referirea 43 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– având în vedere Analiza Comisiei 
privind ocuparea forţei de muncă şi 
situaţia socială în Europa 2012 din 
8 ianuarie 20131,
__________________
1

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

Or. en

Amendamentul 17
Andrea Cozzolino

Propunerea de rezoluţie
Referirea 43 b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere pachetul de măsuri 
pentru investiţiile sociale adoptat de 
Comisie la 20 februarie 2013,

Or. it

Amendamentul 18
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Considerentul A
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât accesul la locuinţe este un 
drept fundamental care condiţionează 
accesul la alte drepturi fundamentale şi la 
o viaţă demnă; întrucât garantarea 
accesului la o locuinţă decentă este o 
obligaţie internaţională a statelor 
membre, pe care Uniunea trebuie să o ia 
în considerare;

eliminat

Or. de

Amendament 19
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendament

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care condiţionează accesul la 
alte drepturi fundamentale şi la o viaţă 
demnă; întrucât garantarea accesului la o 
locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre, pe care 
Uniunea trebuie să o ia în considerare;

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care condiţionează accesul la 
alte drepturi fundamentale şi la o viaţă 
demnă; întrucât garantarea accesului la o 
locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 20
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care condiţionează accesul la 
alte drepturi fundamentale şi la o viaţă
demnă; întrucât garantarea accesului la o 

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care condiţionează accesul la 
alte drepturi fundamentale şi la o viaţă 
demnă; întrucât garantarea accesului la o 
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locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre, pe care 
Uniunea trebuie să o ia în considerare;

locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre, pe care 
Uniunea trebuie să o ia în considerare, 
dreptul de acces şi la asistenţă în ceea ce 
priveşte locuinţa fiind recunoscut atât la 
articolul 34 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE, cât şi la articolele 30 
şi 31 din Carta socială revizuită a 
Consiliului Europei, la articolul 25 din 
Declaraţia universală a drepturilor 
omului şi întrucât acest drept este prezent 
în numeroase constituţii ale statelor 
membre;

Or. fr

Amendament 21
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendament

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care condiţionează accesul la 
alte drepturi fundamentale şi la o viaţă 
demnă; întrucât garantarea accesului la o 
locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre, pe care 
Uniunea trebuie să o ia în considerare;

A. întrucât accesul la locuinţe este un drept 
fundamental care poate fi considerat o 
condiţie prealabilă pentru exercitarea şi
accesul la alte drepturi fundamentale şi la o 
viaţă demnă; întrucât garantarea accesului 
la o locuinţă decentă este o obligaţie 
internaţională a statelor membre, pe care 
Uniunea trebuie să o ia în considerare;

Or. en

Amendamentul 22
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât profilurile sociale şi familiale 
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ale persoanelor care utilizează locuinţe 
sociale s-au schimbat şi, în prezent, există 
o nevoie crescută pentru astfel de 
locuinţe; întrucât aceşti factori noi ar 
trebui să fie identificaţi astfel încât statele 
membre să definească o serie de strategii 
privind locuinţele care să fie mai potrivite 
pentru circumstanţele actuale;

Or. pt

Amendamentul 23
Karima Delli, Phil Bennion

Propunerea de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât este responsabilitatea statelor 
membre şi a autorităţilor lor locale şi 
regionale să intervină pe pieţele 
locuinţelor pentru a institui acest drept 
fundamental cu scopul de a permite 
fiecărui cetăţean să aibă acces la o 
locuinţă decentă şi abordabilă;

Or. fr

Amendament 24
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendament

B. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

B. întrucât, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

Or. en
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Amendament 25
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendament

B. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

B. întrucât statele membre au un rol 
esenţial şi o mare libertate de decizie în 
ceea ce priveşte furnizarea, autorizarea şi 
organizarea unei oferte paralele de 
locuinţe sociale, completând oferta 
prezentă în mod spontan pe piaţă; întrucât 
o ofertă de locuinţe sociale ar trebui să 
asigure un înalt nivel de calitate, de 
siguranţă şi de accesibilitate, un 
tratament egal şi promovarea accesului 
universal şi a drepturilor utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 26
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

B. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă; întrucât statele membre 
nu pot acţiona doar ca autorităţi de 
reglementare, ci şi ca dezvoltatori şi 
constructori de locuinţe sociale, fiind 
responsabile de existenţa unor politici de 
creditare eficiente şi nespeculative şi de 
reglementarea unei pieţe nespeculative a 
închirierilor;

Or. pt
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Amendament 27
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendament

B. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

B. întrucât statele membre oferă locuinţe 
sociale, completând oferta prezentă în mod 
spontan pe piaţă;

Or. en

Amendament 28
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ba. întrucât criza financiară şi economică 
a sporit rata şomajului în toate statele 
membre, în special în rândul celor mai 
vulnerabile grupuri de persoane, iar 
măsurile de austeritate au avut ca rezultat 
sărăcia şi excluziunea socială;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ba. întrucât costul locuinţelor, al chiriei 
şi al energiei reprezintă cea mai mare 
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parte din bugetele private, iar creşterea 
lor este, prin urmare, un factor important 
de excluziune socială şi pentru diferenţa 
tot mai mare dintre bogaţi şi săraci; 

Or. en

Amendament 30
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ba. întrucât dreptul autorităţilor locale, 
regionale şi naţionale de a-şi defini 
propria politică în domeniul locuinţelor 
este esenţial pentru a organiza măsuri în 
funcţie de nevoile locuitorilor lor;

Or. en

Amendamentul 31
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât locuinţa este un bun de 
primă necesitate pentru care statele 
membre definesc, în funcţie de propriile 
alegeri politice, norme minime legate de 
caracterul locuibil şi de confort, norme 
specifice de urbanism şi în materie de 
construcţii, valorile efortului maxim, 
controlează, în anumite cazuri, evoluţia 
preţurilor locuinţelor sau stabilesc 
mecanisme de ajutoare sociale cu 
destinaţie specifică sau de ajutoare fiscale 
pentru a contribui la ceea ce reprezintă o 
componentă importantă de cheltuieli 
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obligatorii a unei gospodării;

Or. fr

Amendamentul 32
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât criza economică a mărit 
cererea de protecţie socială ca urmare a 
unei creşteri semnificative a ratei 
şomajului şi a numărului de persoane 
care se află în situaţie de excluziune 
socială;

Or. es

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

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Bb. întrucât adăposturile accesibile sunt 
un instrument durabil pentru realizarea 
justiţiei şi a coeziunii sociale, iar 
locuinţele cu chirie accesibilă sunt o 
condiţie prealabilă pentru o mobilitate 
sporită a forţei de muncă şi pentru 
oportunităţi sporite de ocupare a forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 34
Karima Delli, Phil Bennion
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Propunerea de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Bb. întrucât grava criză economică şi 
socială impune statelor membre şi 
Uniunii să acţioneze de urgenţă pentru a 
garanta dreptul de acces la o locuinţă 
decentă şi abordabilă; este preocupat, în 
acest sens, de explozia preţurilor la 
locuinţe (terenuri, proprietate, chirie, 
consum energetic) care reprezintă deja 
cheltuiala principală a gospodăriilor 
europene şi o sursă de instabilitate şi de 
anxietate; întrucât acest element, 
combinat cu explozia şomajului în UE, 
ilustrată de pragul mediu de 10 % atins în 
ianuarie 2012 în UE27, constituie un risc 
major de creştere a inegalităţii sociale şi 
de excluziune socială care afectează deja 
80 de milioane de europeni expuşi 
riscului sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 35
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Bb. întrucât, fără a aduce atingere 
efectului său de stabilizare semnificativ, 
finanţarea publică pentru locuinţele 
sociale a fost victima măsurilor recente de 
austeritate fiscală, agravând în prezent 
criza economică; 

Or. es
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Amendamentul 36
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Bc. întrucât autorităţile locale, regionale 
şi naţionale joacă un rol fundamental în 
organizarea politicilor privind locuinţele 
în conformitate cu necesităţile locatarilor;

Or. es

Amendamentul 37
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Bd. întrucât, în scopul de a preveni 
creşterea numărului persoanelor fără 
adăpost şi al viitoarelor crize imobiliare, 
normele privind creditele ipotecare 
trebuie să protejeze consumatorii şi să 
promoveze o distribuţie corectă a 
riscurilor;

Or. es

Amendament 38
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendament

C. întrucât locuinţele sociale joacă un rol-
cheie în aplicarea strategiei Europa 2020;

C. întrucât oferta de locuinţe sociale poate 
juca un rol-cheie în realizarea obiectivului 
privind sărăcia din cadrul Strategiei
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Europa 2020, astfel cum a fost aprobat de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 39
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât locuinţele sociale joacă un rol-
cheie în aplicarea strategiei Europa 2020,

C. întrucât locuinţele sociale joacă un rol-
cheie în aplicarea Strategiei Europa 2020,
prin faptul că ajută la asigurarea unui 
nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, 
de incluziune şi de coeziune socială, la 
favorizarea mobilităţii profesionale, 
precum şi la combaterea schimbărilor 
climatice prin intermediul renovării 
parcului lor de locuinţe;

Or. fr

Amendamentul 40
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât locuinţele sociale joacă un rol-
cheie în aplicarea strategiei Europa 2020,

C. întrucât, ca urmare a multiplelor lor 
dimensiuni şi a faptului că sunt larg 
răspândite în Uniunea Europeană,
locuinţele sociale joacă un rol-cheie în 
aplicarea Strategiei Europa 2020. Acestea 
contribuie activ la obiectivul de 
transformare a economiei Uniunii într-o 
economie inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, prin aceea că ajută 
la asigurarea unui nivel ridicat de 
ocupare a forţei de muncă, de 
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productivitate, de incluziune şi de 
coeziune socială şi că are un rol activ în 
combaterea schimbărilor climatice, 
luptând totodată împotriva sărăciei 
energetice;

Or. fr

Amendament 41
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ca. întrucât lipsa de adăpost este o 
problemă complexă la care contribuie o 
varietate de factori socioeconomici şi se 
manifestă în moduri diferite la nivelul 
UE, având în vedere tipologia ETHOS1

pentru definirea şi înţelegerea lipsei de 
adăpost;
__________________
1 http://www.feantsa.org/IMG/pdf/en.pdf

Or. en

Amendament 42
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ca. întrucât locuinţele cu chirie accesibilă 
sunt o condiţie prealabilă pentru o 
mobilitate sporită a forţei de muncă şi 
pentru oportunităţi sporite de ocupare a 
forţei de muncă;

Or. en
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Amendament 43
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ca. întrucât construcţia şi renovarea de 
locuinţe sociale sunt esenţiale pentru 
realizarea obiectivelor care au ca scop 
satisfacerea cererii de locuinţe, oferind 
locuinţe accesibile pentru niveluri extinse 
de populaţie, stimulând economiile şi 
asigurând statelor membre venituri din 
impozite;

Or. en

Amendament 44
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ca. întrucât majorarea costurilor 
locuinţelor şi a preţului chiriei şi al 
energie reprezintă principalele motive de 
creştere a sărăciei, a excluziunii sociale şi 
a lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 45
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât criza economică şi financiară 
va avea efecte pe termen lung, nu numai 
asupra creşterii economice, a ratei de 
ocupare şi a nivelului de sărăcie şi de 
excluziune socială, ci şi asupra condiţiilor 
de acces al gospodăriilor la locuinţă, 
precum şi asupra nivelului de investiţii în 
locuinţe sociale şi abordabile în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 46
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât criza economică şi socială 
are un impact negativ direct asupra 
activităţii şi asupra sprijinului financiar 
acordat sectorului construcţiilor şi al 
renovării de locuinţe şi, în special locuinţe 
sociale, ca urmare a spargerii bulelor 
imobiliare, a contracţiei creditării, a 
întârzierii în ceea ce priveşte efectuarea 
plăţilor sau a scăderii comenzilor 
ordonate de stat, iar acest sector poate fi 
un motor pentru ieşirea durabilă din 
criză, într-un mod incluziv, şi pentru a 
răspunde provocărilor în materie de climă 
şi energie;

Or. fr

Amendament 47
Gabriele Zimmer
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cb. întrucât bulele speculative de pe 
pieţele imobiliare private sunt principala 
cauză a crizei financiare şi bancare, care 
a dus la criza euro;

Or. en

Amendamentul 48
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât măsurile de austeritate şi de 
consolidare bugetară trebuie să fie 
combinate cu o strategie mondială de 
investiţii în favoarea unei creşteri 
durabile şi incluzive şi cu monitorizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
inclusiv în ceea ce priveşte combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale;

Or. fr

Amendament 49
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cb. întrucât romii tind să trăiască în zone 
foarte segregate în care accesul la servicii 
sociale şi de sănătate este problematic;

Or. en
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Amendament 50
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cc. întrucât locuinţele accesibile, 
adecvate şi sigure constituie o condiţie 
prealabilă pentru realizarea unei mai 
bune incluziuni sociale, a unei justiţii şi a 
unei coeziuni sociale mai mari;

Or. en

Amendamentul 51
Frédéric Daerden

Propunerea de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cc. întrucât rata şomajului a trecut 
pragul de 10 % în ianuarie 2012 în UE27 
şi afectează în special tinerii, lucrătorii 
necalificaţi şi şomerii pe termen lung; 
întrucât acest fenomen, alături de 
îmbătrânirea populaţiei, creează un risc 
grav de excludere de la dreptul de acces şi 
dreptul de a rămâne în locuinţe al acestor 
gospodării şi ar putea avea repercusiuni 
ireversibile asupra coeziunii sociale şi 
urbane;

Or. fr

Amendament 52
Emer Costello
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cc. întrucât există legături clare între 
locuinţele de calitate inferioară şi starea 
de sănătate precară: îndatorarea 
ipotecară este asociată cu deteriorarea 
sănătăţii mentale şi creşterea 
consultaţiilor la un medic generalist, 
supraaglomerarea este asociată cu 
probleme de sănătate, probleme 
psihologice, tuberculoză, infecţii 
respiratorii, riscuri crescute de incendiu şi 
de accidente domestice, viaţa în locuinţe 
inadecvate afectează în mod negativ 
sănătatea, sentimentul de siguranţă şi 
sporeşte riscurile de accidente domestice, 
viaţa în zone zgomotoase este asociată cu 
numeroase cazuri de hipertensiune şi de 
tensiune arterială mai ridicată, percepţiile 
despre siguranţa vecinătăţilor afectează 
negativ exerciţiile fizice ocazionale;

Or. en

Amendament 53
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cd. întrucât există un deficit de sute de 
mii de locuinţe sociale şi o nevoie tot mai 
mare de locuinţe accesibile în majoritatea 
statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 54
Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cd. întrucât 80 de milioane de europeni 
sunt în prezent expuşi riscului sărăciei, 
inclusiv riscului privării de locuinţă, iar 
procentul copiilor şi adulţilor care trăiesc 
în gospodării fără locuri de muncă a 
crescut la aproape 10 % în 2010, iar acest 
lucru, combinat cu creşterea numărului 
de lucrători săraci şi cu rata ridicată a 
şomajului în rândul tinerilor, va duce la o 
creştere sau la o continuare a riscului 
sărăciei şi excluderii de la accesul la o 
locuinţă;

Or. fr

Amendament 55
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Ce. întrucât majorarea preţurilor 
proprietăţilor imobiliare, a chiriilor şi a 
energiei a dus la gentrificare, la 
deconectări de la energie şi la evicţiuni;

Or. en

Amendamentul 56
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ce (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ce. întrucât presiunea asupra sistemelor 
de asistenţă socială şi de ajutoare 
individuale pentru locuinţă a crescut din 
cauza majorării preţurilor locuinţelor, a 
scăderii veniturilor, precum şi a 
presiunilor care vizează reducerea 
costurilor;

Or. fr

Amendament 57
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

Cf. întrucât locuinţele cu chirie accesibilă 
sunt esenţiale pentru tineri pentru a 
participa la cursuri de formare 
profesională, la studii universitare, la 
stagii sau pentru a utiliza oportunităţile 
de ocupare a forţei de muncă,

Or. en

Amendamentul 58
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cf. întrucât investiţiile în locuinţe sociale 
sunt importante în ceea ce priveşte 
garantarea unui nivel adecvat de ocupare 
a forţei de muncă, stabilizarea economiei 
şi reducerea amplorii bulelor imobiliare, 
precum şi în ceea ce priveşte combaterea 
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sărăciei energetice;

Or. fr

Amendamentul 59
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cg. întrucât locuinţa este, prin urmare, 
un bun aflat sub tutelă pentru care statele 
membre definesc, în funcţie de propriile 
alegeri politice, norme minime legate de 
caracterul locuibil şi de confort, norme 
specifice de urbanism şi în materie de 
construcţii, valorile efortului maxim, 
controlează, în anumite cazuri, evoluţia 
preţurilor locuinţelor sau stabilesc 
mecanisme de ajutoare sociale cu 
destinaţie specifică sau de ajutoare fiscale 
pentru a contribui la ceea ce reprezintă 
principala componentă de cheltuieli 
obligatorii a unei gospodării;

Or. fr

Amendamentul 60
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ch. întrucât statele membre stabilesc şi 
organizează o ofertă paralelă de locuinţe 
sociale, în completarea ofertei prezente în 
mod natural pe piaţă, în condiţii de acces 
şi de preţ specifice, furnizate de către 
operatori fără scop lucrativ, înfiinţaţi 
special în acest scop, întrucât, astfel, 
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25 de milioane de cetăţeni europeni ocupă 
o locuinţă socială pentru care condiţiile în 
materie de planificare a teritoriului, de 
acces şi de preţ sunt definite direct de 
autorităţile publice ale statelor membre şi 
întrucât această ofertă de locuinţe 
paralele contribuie în special la atenuarea 
amplorii ciclurilor din domeniul 
imobiliare şi a fenomenelor de bulă 
imobiliară, având în vedere că este 
caracterizată de stabilitate şi de controlul 
preţurilor;

Or. fr

Amendamentul 61
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 Promovarea rolului de amortizor social şi 
macroeconomic al locuinţelor sociale

Promovarea rolului social şi economic al 
locuinţelor sociale

Or. es

Amendamentul 62
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate bugetară, cum ar fi reducerea 

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, funcţionarea 
naturală a pieţei, în special în zonele 
urbane dens populate, răspunde din ce în 
ce mai puţin necesităţii de locuinţe 
abordabile, iar creşterea costurilor 
locuinţelor şi ale energiei creşte riscul 
bolilor, sărăciei şi al excluziunii sociale; 
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ajutoarelor pentru locuinţă; este îngrijorat cu privire la impactul 
măsurilor de austeritate, cum ar fi 
reducerea ajutoarelor pentru locuinţă, 
impozitarea întreprinderilor din domeniul 
locuinţelor sociale, stoparea unor proiecte 
noi de locuinţe sau vânzarea unei părţi a 
parcurilor naţionale de locuinţe sociale;

Or. fr

Amendamentul 63
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunere de rezoluţie Amendamentul

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
măsurile de austeritate bugetară, cum ar fi 
reducerea ajutoarelor pentru locuinţă;

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale
(care în prezent afectează 24 % din 
populaţia UE); este îngrijorat cu privire la 
impactul măsurilor de austeritate, cum ar fi 
reducerea ajutoarelor pentru locuinţă;

Or. it

Amendament 64
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, necesităţile
de locuinţe abordabile cresc, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
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riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate bugetară, cum ar fi 
reducerea ajutoarelor pentru locuinţă;

îngrijorat cu privire la impactul negativ 
indirect pe care unele măsuri de 
austeritate l-ar putea avea asupra celor 
care au cel mai mult nevoie; 

Or. en

Amendamentul 65
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta 
privată răspunde din ce în ce mai puţin 
necesităţii de locuinţe abordabile, iar 
creşterea preţurilor locuinţelor şi ale 
energiei creşte riscul sărăciei şi al 
excluziunii sociale; este îngrijorat cu 
privire la impactul măsurilor de austeritate 
bugetară, cum ar fi reducerea ajutoarelor 
pentru locuinţă;

1. îşi propune să ţină cont de necesităţile 
de locuinţe la preţuri accesibile, care în 
prezent sunt satisfăcute din ce în ce mai 
puţin şi să combată creşterea preţurilor 
locuinţelor şi ale energiei care creşte riscul 
sărăciei şi al excluziunii sociale; în acest 
scop, în cadrul politicilor de austeritate 
bugetară, o importanţă majoră o are 
reducerea sprijinului acordat în vederea 
accesării de locuinţe;

Or. es

Amendament 66
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate bugetară, cum ar fi reducerea 

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor, a ratei şomajului şi 
a preţurilor energiei creşte riscul sărăciei 
şi al excluziunii sociale; este îngrijorat cu 
privire la impactul măsurilor de austeritate, 
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ajutoarelor pentru locuinţă; cum ar fi reducerea ajutoarelor pentru 
locuinţă;

Or. en

Amendament 67
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate bugetară, cum ar fi reducerea 
ajutoarelor pentru locuinţă;

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 
riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate, cum ar fi reducerea 
ajutoarelor pentru locuinţă, în special 
pentru domeniul construcţiilor; subliniază 
în continuare efectele normative pozitive 
ale ajutoarelor pentru locuinţă din punct 
de economic şi social şi din punctul de 
vedere al ocupării forţei de muncă şi al 
climei;

Or. en

Amendament 68
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei creşte 

1. ia act de faptul că, în urma crizei 
economice şi sociale actuale, oferta privată 
răspunde din ce în ce mai puţin necesităţii 
de locuinţe abordabile, iar creşterea 
preţurilor locuinţelor şi ale energiei, 
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riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate bugetară, cum ar fi reducerea 
ajutoarelor pentru locuinţă;

precum şi a ratei şomajului creşte riscul 
sărăciei şi al excluziunii sociale; este 
îngrijorat cu privire la impactul măsurilor
de austeritate, cum ar fi reducerea 
ajutoarelor pentru locuinţă, şi la serviciile 
sociale care ar putea să exacerbeze un 
cerc vicios al excluziunii sociale pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 69
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. remarcă faptul că sectorul imobiliar 
privat nu poate fi considerat o soluţie 
pentru satisfacerea nevoii de locuinţe; în 
caz contrar, înrăutăţirea crizei economice 
şi financiare şi aplicarea unor măsuri de 
austeritate, care au drept consecinţă o 
reducere a salariilor şi o creştere a ratei 
şomajului, coroborat cu nivelul ridicat al 
chiriilor şi al rambursărilor ipotecare în 
creştere, conduc la o creştere a numărului 
de evacuări şi de proprietăţi puse sub 
sechestru de bănci; 

Or. pt

Amendamentul 70
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază că, în urma schimbărilor 
sociodemografice ale structurilor 
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familiale (familii cu un singur venit,
familii monoparentale) şi a creşterii 
numărului de locuri de muncă instabile şi 
precare, se observă o mai mare nevoie de 
locuinţe la costuri accesibile, inclusiv 
pentru populaţia integrată din punct de 
vedere social;

Or. it

Amendamentul 71
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. sugerează autorităţilor naţionale şi 
regionale să includă măsuri privind 
accesul efectiv la locuinţă într-un set de 
acţiuni publice sau de parteneriat public-
privat (PPP) în favoarea familiilor; 
reaminteşte că Comisia Europeană a 
identificat pneuria şi costul locuinţelor ca 
fiind cauza ratei scăzute a natalităţii, care 
este comună tuturor statelor membre1;
__________________
1 Carta verde „Faţă în faţă cu schimbările 
demografice, o nouă solidaritate între 
generaţii", COM(2005) 94 final, paginile 
2, 3 şi 5.

Or. fr

Amendamentul 72
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. solicită statelor membre să 
reconsidere măsurile severe de austeritate 
financiară care reduc în mod drastic 
politicile publice de asistenţă în vederea 
accesării unei locuinţe decente, reducând 
numărul locuinţelor disponibile pentru 
locuinţe sociale şi eliminând sau chiar 
anulând programele de asistenţă pentru 
accesare. Aceste politici de austeritate 
bugetară nediscriminatorii afectează în 
special sectoare de populaţie precum 
tinerii, femeile maltratate sau persoanele 
în vârstă şi sporesc riscul de excluziune 
socială a minorităţilor sociale;

Or. es

Amendamentul 73
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. este de părere că statele membre, 
având în vedere circumstanţele lor 
economice, sociale şi culturale, ar trebui 
să aleagă modelele care li se potrivesc cel 
mai bine pentru a pune în aplicare o
strategie privind locuinţele, care vizează:
- să furnizeze stimulente pentru 
dezvoltarea de locuinţe cu costuri 
controlate,
- să stabilească un sistem de sprijinire a 
chiriilor cu programe specifice pentru 
tineri,
- să susţină sectorul cooperativ,
- să sprijine programele de 
autoconstrucţie,
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- să cumpere clădiri goale pentru 
reabilitare şi reinstalare,
- să combată locuinţele clandestine;

Or. pt

Amendamentul 74
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. subliniază că locuinţa socială ar 
trebui să fie accesibilă unor sectoare 
ample de populaţie cu scopul de a evita 
excluziunea socială şi segregarea: 
reaminteşte că locuinţele sociale 
constituie un pilon central al coeziunii 
sociale şi nu trebuie să fie limitate la 
necesităţile celor mai defavorizate 
grupuri;

Or. es

Amendamentul 75
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1c. consideră că statele membre ar trebui 
să asigure că, la nivel regional şi local, 
sunt disponibile echipe tehnice 
multidisciplinare care dispun de 
suficiente resurse financiare şi umane 
pentru a pune în aplicare o politică de 
proximitate pentru cetăţeni:

Or. pt
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Amendamentul 76
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1d. este de părere că statele membre ar 
trebui să îşi asume responsabilitatea 
pentru îngrijirea şi întreţinerea 
locuinţelor în vederea prevenirii 
deteriorării lor;

Or. pt

Amendament 77
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil;

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale ale locuitorilor şi 
ale populaţiei; consideră că această 
intervenţie le oferă autorităţilor publice 
posibilitatea de a răspunde lipsurilor de pe 
piaţă pentru a garanta accesul universal la o 
locuinţă decentă, la un preţ abordabil;

Or. en

Amendament 78
Françoise Castex
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Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, 
autorităţile publice sunt libere să 
stabilească organizarea, finanţarea şi 
grupul-ţintă al sectorului locuinţelor 
sociale pentru a răspunde nevoilor locale; 
consideră că această intervenţie le oferă 
autorităţilor publice posibilitatea de a 
răspunde lipsurilor de pe piaţă pentru a 
garanta accesul universal la o locuinţă 
decentă, la un preţ abordabil;

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
articolul 14 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi al 
Protocolului nr. 26 la acesta, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil;

Or. en

Amendament 79
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil;

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a garanta accesul 
universal la o locuinţă decentă, la un preţ 
abordabil;

Or. en
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Amendament 80
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil;

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor populaţiei locale; 
consideră că această intervenţie le oferă 
autorităţilor publice posibilitatea de a 
răspunde lipsurilor de pe piaţă pentru a 
garanta accesul universal la o locuinţă 
decentă, la un preţ abordabil;

Or. en

Amendamentul 81
Karima Delli, Marije Cornelissen

Propunerea de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea sectorului 
locuinţelor sociale, precum şi categoriile 
de gospodării eligibile pentru a răspunde 
nevoilor locale ale persoanelor; consideră 
că această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil şi de a aplica astfel 
articolele 16, 30 şi 31 din Carta Socială 
Europeană;
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Or. fr

Amendamentul 82
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. reaminteşte faptul că, în temeiul
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 
un preţ abordabil;

2. solicită respectarea articolului 14 şi a
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, care 
prevede că autorităţile publice sunt libere 
să stabilească organizarea, finanţarea şi 
grupul-ţintă al sectorului locuinţelor 
sociale pentru a răspunde nevoilor locale; 
consideră că această intervenţie le oferă 
autorităţilor publice posibilitatea de a 
răspunde lipsurilor de pe piaţă pentru a 
garanta accesul universal la o locuinţă 
decentă, la un preţ abordabil;

Or. es

Amendament 83
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
protocolului 26 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale; consideră că 
această intervenţie le oferă autorităţilor 
publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piaţă pentru a garanta 
accesul universal la o locuinţă decentă, la 

2. reaminteşte faptul că, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, autorităţile 
publice sunt libere să stabilească 
organizarea, finanţarea şi grupul-ţintă al 
sectorului locuinţelor sociale pentru a 
răspunde nevoilor locale ale populaţiei şi 
ale locuitorilor; consideră că această 
intervenţie le oferă autorităţilor publice 
posibilitatea de a răspunde lipsurilor de pe 
piaţă pentru a garanta accesul universal la o 
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un preţ abordabil; locuinţă decentă, la un preţ abordabil; prin 
urmare, este îngrijorat cu privire la 
definiţia restrictivă a locuinţelor sociale a 
Comisiei Europene, care vizează doar 
grupurile defavorizate;

Or. en

Amendament 84
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

2a. aminteşte că, pentru combaterea 
sărăciei în rândul copiilor, politicile în 
domeniul locuinţelor sociale joacă un rol 
important prin eradicarea sărăciei 
familiilor şi prin prevenirea transmiterii 
dezavantajelor de la o generaţie la alta;

Or. en

Amendamentul 85
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. invită Comisia să includă politica de 
competenţă în obiectivele sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă ale Strategiei 
Europa 2020 şi să respecte 
particularităţile serviciilor economice de 
interes general; în nici un caz politica de 
competenţă nu trebuie să servească drept 
instrument pentru subminarea serviciilor 
economice de interes general;

Or. es
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Amendamentul 86
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. către o politică europeană privind 
locuinţele sociale
(Titlu nou)

Or. es

Amendamentul 87
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o 
evaluare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte Comisiei, statelor membre şi 
autorităţilor lor locale şi regionale că 
subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite o garantare a drepturilor 
fundamentale, un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin prevenirea bulelor imobiliare şi a 
supraîndatorării gospodăriilor, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice;

Or. fr
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Amendamentul 88
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice; prin urmare, solicită 
statelor membre şi Comisiei să definească 
un cadru european de acţiune pentru 
locuinţe sociale care ar putea lua forma 
unui plan de acţiune sau a unui cadru de 
coordonare a politicilor în domeniul 
locuinţelor pentru a degaja o coordonare 
şi o convergenţă în cadrul diferitelor 
unghiuri de abordare comunitare ale 
acestui subiect (ajutoare de stat, fonduri 
structurale, energie, combaterea sărăciei 
şi a excluziunii sociale, sănătate); solicită 
statelor membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor imobiliare

Or. fr

Amendament 89
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
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că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale la un preţ abordabil permite un 
răspuns la nevoile sociale acute şi, fiind 
vorba de investiţii sociale strategice, 
contribuie durabil la crearea de locuri de 
muncă locale, durabile, la stabilizarea 
economiei prin reducerea riscului privind
bulele imobiliare, la combaterea 
schimbărilor climatice şi a sărăciei
energetice; solicită statelor membre şi 
Comisiei să integreze investiţiile în 
locuinţe sociale în cadrul semestrului
european, incluzând o evaluare a 
obiectivelor în ceea ce priveşte combaterea 
şi prevenirea bulelor imobiliare;

Or. en

Amendament 90
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o 
evaluare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre că
investiţiile în sectorul locuinţelor sociale 
permit un răspuns la nevoile sociale acute 
şi, fiind vorba de investiţii sociale 
strategice, pot contribui într-un mod
durabil indirect, de asemenea, la crearea 
de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, şi la stabilizarea 
economiei; 

Or. en
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Amendament 91
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice; solicită, prin urmare,
statelor membre să consolideze sau să 
dezvolte mecanisme speciale de finanţare 
a construcţiilor de locuinţe sociale şi 
recomandă statelor membre şi Comisiei să 
integreze investiţiile în locuinţe sociale în 
cadrul semestrului european, incluzând o 
evaluare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

Or. en

Amendament 92
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la reducerea riscului 
privind bulele imobiliare, la combaterea 
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combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o 
evaluare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

schimbărilor climatice şi a sărăciei
energetice; solicită statelor membre şi 
Comisiei să integreze investiţiile în 
locuinţe sociale în cadrul semestrului
european;

Or. en

Amendament 93
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice; prin urmare, 
locuinţele sociale nu ar trebui considerate
costuri care trebuie reduse, ci investiţii 
rentabile pe termen lung printr-o stare de 
sănătate şi o bunăstare socială mai bune, 
prin acces la piaţa muncii şi prin 
autonomizarea persoanelor, în special a 
persoanelor în vârstă, pentru a duce o 
viaţă independentă;solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

Or. en
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Amendament 94
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice, precum şi la 
atenuarea problemelor de sănătate 
cauzate de supraaglomerare şi de condiţii 
de viaţă precare; solicită statelor membre 
şi Comisiei să integreze investiţiile în 
locuinţe sociale în cadrul semestrului
european, incluzând o evaluare a 
obiectivelor în ceea ce priveşte combaterea 
şi prevenirea bulelor imobiliare;

Or. en

Amendament 95
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale nu doar permite un răspuns la 
nevoile sociale acute, ci şi evitarea 
apariţiei lor, şi că ele au un rol economic 
şi nonprofit important, fiind vorba de 
investiţii sociale strategice, care contribuie 
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prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul
Semestrului european, incluzând o 
evaluare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

durabil la crearea de locuri de muncă 
locale, nedelocalizabile, la stabilizarea 
economiei prin evitarea bulelor imobiliare 
şi a supraîndatorării familiale, la 
promovarea mobilităţii forţei de muncă, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
sărăciei energetice;

Or. en

Amendament 96
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare, la 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
precarităţii energetice; solicită statelor 
membre şi Comisiei să integreze 
investiţiile în locuinţe sociale în cadrul 
Semestrului european, incluzând o evaluare 
a obiectivelor în ceea ce priveşte 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare;

3. reaminteşte statelor membre şi Comisiei 
că subvenţionarea sectorului locuinţelor 
sociale permite un răspuns la nevoile 
sociale acute şi, fiind vorba de investiţii 
sociale strategice, contribuie durabil la 
crearea de locuri de muncă locale, 
nedelocalizabile, la stabilizarea economiei 
prin evitarea bulelor imobiliare şi a 
supraîndatorării familiale, la combaterea 
schimbărilor climatice şi a sărăciei
energetice; solicită statelor membre şi 
Comisiei să integreze investiţiile în 
locuinţe sociale în cadrul semestrului
european, incluzând o evaluare a 
obiectivelor în ceea ce priveşte combaterea 
şi prevenirea bulelor imobiliare;

Or. en

Amendament 97
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

3a. prin urmare, solicită statelor membre 
şi Comisiei să instituie un cadru european 
de acţiune în domeniul locuinţelor sociale 
care ar putea fi sub forma unui plan de 
acţiune sau a unui cadru de coordonare a 
politicii sociale, care să vizeze coerenţa şi 
convergenţa diferitelor politici ale UE 
privind acest subiect (ajutorul de stat, 
fondurile structurale, energia, combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale, 
sănătatea); în plus, solicită statelor 
membre să consolideze sau să dezvolte 
mecanisme speciale de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale;

Or. en

Amendamentul 98
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. observă că investiţiile în locuinţe 
sociale se înscriu într-un cadru de politici 
mai ample care vizează organizarea şi 
finanţarea unei oferte de servicii publice 
sociale şi de sănătate, precum şi de 
servicii educaţionale al căror scop este să 
garanteze exercitarea efectivă a 
drepturilor sociale fundamentale şi să 
răspundă necesităţilor sociale în 
schimbare şi variaţiilor persistente ale 
ciclurilor economice;

Or. fr

Amendament 99
Françoise Castex
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Propunere de rezoluţie
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

3a. aminteşte că autorităţile naţionale, 
regionale şi locale care oferă locuinţe 
sociale ar trebui să asigure, în temeiul 
Protocolului nr. 26 la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, un nivel 
înalt de calitate, de siguranţă, de 
accesibilitate, un tratament egal şi 
promovarea accesului universal şi a 
drepturilor utilizatorilor;
(Acesta este un punct 3 nou.)

Or. en

Amendament 100
Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

3b. solicită Comisiei să includă indicatori 
sociali, precum investiţiile în locuinţele 
sociale, în cadrul semestrului european, 
iar aceşti indicatori ar trebui să fie 
evaluaţi la fel ca şi dezechilibrele 
macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 101
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. prin urmare, observă că aceste 
investiţii orientate în domeniul locuinţelor 
sociale ar trebui să reprezinte o parte 
importantă a politicilor economice şi de 
ocupare a forţei de muncă ale Uniunii şi 
ale statelor membre şi a reacţiilor 
acestora la criză, pentru a atinge 
obiectivele sociale, de ocupare a forţei de 
muncă şi de mediu prevăzute în Strategia 
Europa 2020;

Or. fr

Amendament 102
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, 
pentru a consolida guvernanţa economică 
şi bugetară a Uniunii, incluzând 
investiţiile în locuinţe sociale;

eliminat

Or. en

Amendament 103
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, 

eliminat
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pentru a consolida guvernanţa economică 
şi bugetară a Uniunii, incluzând 
investiţiile în locuinţe sociale;

Or. en

Amendamentul 104
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, 
pentru a consolida guvernanţa economică 
şi bugetară a Uniunii, incluzând 
investiţiile în locuinţe sociale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 105
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, pentru 
a consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale;

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui „pact de investiţii sociale”, 
pentru a consolida guvernanţa economică 
şi bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile 
în locuinţe sociale; invită Comisia să 
monitorizeze mai bine aceste investiţii 
sociale cu ajutorul unui tablou de bord cu 
indicatori privind investiţiile realizate de 
statele membre şi la nivelul Uniunii, 
ţinând cont de investiţiile în locuinţe 
sociale, de evoluţia costurilor locuinţelor 
şi de numărul solicitanţilor care aşteaptă 
atribuirea unei locuinţe din statele 
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membre;

Or. fr

Amendamentul 106
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, pentru 
a consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale;

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale bazat 
pe modelul Pactului euro plus, pentru a 
consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale şi de a stabili obiective 
privind investiţiile sociale, pe care statele 
membre ar trebui să le îndeplinească 
pentru a atinge obiectivele sociale, de 
ocuparea a forţei de muncă şi de 
învăţământ prevăzute în Strategia Europa 
2020; salută coroborarea acestei 
propuneri cu concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012 care au 
subliniat faptul că „posibilităţile oferite de 
cadrul bugetar actual al UE de a ajunge 
la un echilibru între nevoile de investiţii 
publice productive şi obiectivele 
disciplinei bugetare pot fi exploatate în 
componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate şi de creştere”;

Or. fr

Amendament 107
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 4
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Propunerea de rezoluţie Amendament

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, pentru 
a consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale;

4. subliniază necesitatea unor investiţii 
sociale, în cadrul unui pact de investiţii 
sociale, pentru a consolida guvernanţa 
economică şi bugetară a Uniunii, incluzând 
investiţiile în locuinţe sociale;

Or. en

Amendament 108
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, pentru 
a consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale;

4. subliniază necesitatea de a monitoriza 
mai îndeaproape investiţiile sociale, în 
cadrul unui pact de investiţii sociale, pentru 
a consolida guvernanţa economică şi 
bugetară a Uniunii, incluzând investiţiile în 
locuinţe sociale; în continuare solicită 
tuturor statelor membre să ratifice Carta 
socială europeană revizuită, în special 
articolul 13;

Or. en

Amendamentul 109
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că organizaţiile de locuitori 
şi chiriaşi ar trebui să se implice în 
definirea strategiilor privind locuinţele pe 
care trebuie să le pună în aplicare statele 
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membre;

Or. pt

Amendament 110
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

4a. subliniază nevoia ca inovarea socială 
să fie sprijinită atât de platforma 
europeană de combatere a sărăciei şi a 
excluziunii sociale, cât şi de programul-
cadru de cercetare, pentru a analiza 
politici noi care au ca scop îmbunătăţirea 
accesului la locuinţe şi reducerea lipsei de 
adăpost;

Or. en

Amendamentul 111
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. solicită statelor membre şi Comisiei să 
integreze mai bine investiţiile în domeniul 
locuinţelor sociale în cadrul semestrului 
european, inclusiv, de asemenea, o 
evaluare a obiectivelor privind 
combaterea şi prevenirea bulelor 
imobiliare care afectează stabilitatea 
macroeconomică şi socială; doreşte ca 
investiţiile în locuinţe sociale să nu fie 
luate în considerare la calculul 
obiectivului privind un deficit bugetar sub 
3 %;
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Or. fr

Amendamentul 112
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. invită Comisia să modifice criteriile 
Pachetului privind ajutoarele de stat 
aplicabile serviciilor economice de interes 
general din decembrie 2011, în 
conformitate cu care exceptările de la 
ajutoarele de stat în domeniul locuinţelor 
sociale sunt permise doar pentru 
grupurile sociale cele mai vulnerabile; 
invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri pentru a depăşi dificultăţile 
cauzate de aceste restricţii;

Or. es

Amendamentul 113
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri ca răspuns la drama socială 
cauzată de evacuări şi de pierderea 
locuinţei persoanelor care sunt cele mai 
afectate de criza economică şi de şomaj; 
în plus, reaminteşte că aceasta se produce 
în contextul marilor iniţiative de ajutor 
public destinate să îmbunătăţească 
sistemul financiar european;

Or. es
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Amendamentul 114
Karima Delli, Marije Cornelissen

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. solicită Comisiei Europene să 
avertizeze statele membre, în 
recomandările sale specifice fiecărei ţări, 
în cazul în care reformele ameninţă 
investiţiile în locuinţe sociale sau 
abordabile, şi să se abţină de la 
formularea unor recomandări privind 
dimensiunea sectorului locuinţelor sociale 
în statele membre; regretă faptul că în 
cadrul programelor de consolidare 
bugetară şi în conformitate cu 
recomandările specifice formulate de 
Comisie cu privire la acţiunile de pe piaţa 
locuinţelor, unele state membre reduc 
capacitatea sectorului prin impozitarea 
persoanelor care închiriază locuinţe 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 115
Karima Delli, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4c. salută Propunerea de directivă 
2011/0062 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2011 care 
vizează controlarea contractelor de credit 
pentru proprietăţi imobiliare şi, prin 
urmare, limitarea supraîndatorării 
locuinţelor; invită statele membre să 
excludă gospodăriile deja expulzate de la 
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rambursarea în continuare a creditele lor 
ipotecare;

Or. fr

Amendamentul 116
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4d. invită Consiliul să reunească miniştrii 
locuinţelor din statele membre cel puţin o 
dată pe an pentru a dezbate impactul 
diferitelor politici europene asupra 
politicilor din domeniul locuinţelor şi să 
asigure o mai bună luare în considerare a 
dimensiunilor economice, sociale şi de 
mediu ale sectorului locuinţelor în cadrul 
politicilor europene, prin implicarea 
părţilor interesate, cum ar fi organizaţiile 
din domeniul locuinţelor sociale, 
asociaţiile care reprezintă interesele 
locuitorilor şi asociaţiile care pledează în 
favoarea accesului la locuinţe;

Or. fr

Amendamentul 117
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor 
sociale, pe baza unor indicatori statistici 
fiabili;

eliminat
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Or. fi

Amendamentul 118
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor 
sociale, pe baza unor indicatori statistici 
fiabili;

eliminat

Or. de

Amendament 119
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendament

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. solicită o analiză privind beneficiile 
creării unui Observator european pentru
locuinţe cu scopul de a dezvolta 
cunoştinţele despre situaţia locuinţelor, în 
special a locuinţelor sociale, pe baza unor 
indicatori statistici fiabili; consideră că 
aceste date ar putea fi colectate de o 
agenţie europeană existentă;

Or. en

Amendamentul 120
Karima Delli
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele atât calitative, cât şi 
cantitative despre situaţia locuinţelor, 
inclusiv a locuinţelor sociale, pe baza unor 
indicatori statistici fiabili, pentru a 
contribui la elaborarea unor politici 
eficace pe termen mediu în domeniul 
locuinţelor şi cu implicarea Comisiei 
Europene, a fundaţiilor, a asociaţiilor şi a 
locuitorilor; acest Observator ar trebui să 
studieze fenomenul sărăciei energetice şi 
ar trebui să fie alimentat prin 
transmiterea de date naţionale;

Or. fr

Amendamentul 121
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili; 
insistă ca indicatorii EUROSTAT privind 
dimensiunea „locuinţe” (preţ, calitate) a 
incluziunii sociale să facă obiectul 
publicării regulate, pentru a permite 
evaluarea progreselor din domeniu şi să 
fie completaţi prin statisticile de la nivel 
regional şi local;

Or. fr
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Amendamentul 122
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale,
pe baza unor indicatori statistici fiabili, 
inclusiv a celor mai relevanţi factori 
sociali;

Or. es

Amendament 123
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendament

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili; în 
cadrul observatorului ar trebui implicate 
în mod formal organizaţii ale chiriaşilor 
şi ale rezidenţilor;

Or. en

Amendamentul 124
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili; 
consideră că organizaţiile de rezidenţi şi 
locatari ar trebui să se implice în mod 
formal în activitatea realizată de acest 
Observator;

Or. pt

Amendament 125
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendament

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili;

5. propune crearea unui Observator 
european pentru locuinţe cu scopul de a 
dezvolta cunoştinţele despre situaţia 
locuinţelor, în special a locuinţelor sociale, 
pe baza unor indicatori statistici fiabili; în 
cadrul Observatorului pentru locuinţe ar 
trebui implicate în mod formal organizaţii 
ale locuitorilor şi ale chiriaşilor;

Or. en

Amendament 126
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

5a. ia act de faptul că o definiţie a 
locuinţelor sociale şi a beneficiarilor ar 
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trebui să fie rezultatul unui proces de 
dezbatere democratic pentru a ţine seama 
de diferite tradiţii din statele membre;

Or. en

Amendamentul 127
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. observă că în toate statele membre 
sărăcia se amplifică în rândul persoanelor 
în vârstă şi solicită în acest sens ca noul 
parteneriat european pentru inovare 
privind îmbătrânirea activă, care 
coordonează eforturile de cercetare din 
domeniu, să consacre un segment specific 
dezvoltării unor soluţii accesibile de 
menţinere a persoanelor în vârstă la 
domiciliu cât mai mult timp posibil; în 
acest sens, trebuie să se ţină seama de 
faptul că îmbunătăţirea accesibilităţii
fondului locativ existent este un mod 
rezonabil şi fezabil de a reduce nevoile de 
asistenţă prin promovarea ancorării
populaţiei în locul său de reşedinţă şi
reintegrarea acesteia în societate, datorită 
îmbunătăţirii condiţiilor de autonomie 
personală;

Or. fr

Amendamentul 128
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. invită Comisia şi statele membre să 
acorde o mai mare importanţă accesului 
la locuinţe şi la serviciile aferente în 
cadrul strategiei pentru protecţie socială 
şi incluziune socială şi prin intermediul 
iniţiativelor care vizează reducerea 
numărului persoanelor fără adăpost şi a 
excluziunii în materie de locuinţe, pe baza 
unor indicatori comuni la nivelul statelor 
membre şi să încurajeze schimburile de 
bune practici în domeniul punerii în 
aplicare eficiente a dreptului la locuinţe;

Or. fr

Amendamentul 129
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene să 
evalueze periodic efectele deciziilor sale 
privind locuinţele sociale în unele state 
membre, având în vedere accesibilitatea 
locuinţelor pentru închiriere la preţ redus, 
politicile privind ajutorul de stat pentru 
locuinţele sociale, impactul pieţei asupra 
sectorului locuinţelor private şi 
consecinţele politicilor sale asupra 
coeziunii sociale în ansamblu;

Or. es

Amendamentul 130
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. invită statele membre să consolideze 
schimburile de bune practici în ceea ce 
priveşte locuinţele sociale; îndeamnă 
Comisia, în calitate de membru al troicii, 
în special în ceea ce priveşte statele 
membre care pun în aplicare 
memorandumul de înţelegere, să 
consolideze dialogul pentru crearea unei 
reţele eficiente de locuinţe sociale ca 
investiţie socială profitabilă care, pe de o 
parte, creează locuri de muncă noi şi, pe 
de altă parte, contribuie la protecţia 
categoriilor vulnerabile din cauza sărăciei 
şi a excluziunii sociale; 

Or. el

Amendament 131
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

5b. solicită statelor membre să stabilească 
un nivel maxim de subvenţionare a 
costurilor pentru locuinţe, pentru a evita 
ca gospodăriile să cheltuiască mai mult de 
30 % din veniturile lor pentru costuri ale 
locuinţei şi ale energiei;

Or. en

Amendamentul 132
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. solicită ca legislaţia europeană privind 
creditele ipotecare să includă cele mai 
bune practici care sunt cât mai favorabile 
pentru consumatori; de asemenea, solicită 
includerea unor procese de renegociere 
sau replanificarea plăţii datoriilor pentru 
persoanele şi familiile care se află în 
situaţie de faliment;

Or. es

Amendamentul 133
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Subrubrica 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Includerea investiţiilor în domeniul 
locuinţelor sociale într-un pact de 
investiţii sociale

Or. fr

Amendamentul 134
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. încurajează statele membre să îşi 
redubleze eforturile pentru a include 
investiţiile în domeniul locuinţelor sociale 
în obiectivele lor bugetare pe termen 
mediu şi lung, precum şi în formularea 
priorităţilor strategice ale acordurilor de 
parteneriat, pentru perioada 2014-2020; 
invită Consiliul European şi Comisia să 
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controleze mai bine punerea în aplicare şi 
realizarea obiectivelor sociale ale 
Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 135
Frédéric Daerden

Propunerea de rezoluţie
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c. observă că pentru a garanta realizarea 
adecvată a acestor obiective sociale, 
sistemul de supraveghere 
macroeconomică şi bugetară în cadrul 
Uniunii elaborat de curând trebuie 
completat de o mai bună supraveghere a 
politicilor sociale şi de o monitorizare a 
investiţiilor în domeniul locuinţelor 
sociale; prin urmare, invită Comisia să 
aibă în vedere crearea unui tablou de 
bord cu indicatori comuni privind 
investiţiile în locuinţe sociale pentru a 
permite monitorizarea progreselor 
realizate în această privinţă de către 
statele membre şi la nivelul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 136
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5d. invită statele membre să includă 
investiţiile în domeniul locuinţelor sociale 
la semnarea unui „Pact referitor la 
investiţiile sociale” care stabileşte 
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obiective de investiţii şi creează un 
mecanism de control consolidat în 
vederea îmbunătăţirii eforturilor de 
îndeplinire a obiectivelor sociale, de 
ocupare a forţei de muncă şi de mediu ale 
Strategiei Europa 2020; atrage atenţia 
asupra faptului că acest „Pact referitor la 
investiţiile sociale” va conţine o listă de 
măsuri specifice sub forma unor investiţii 
sociale care trebuie luate de către statele 
membre, inclusiv privind locuinţele 
sociale şi combaterea sărăciei energetice, 
în conformitate cu un anumit calendar, în 
vederea atingerii obiectivelor sociale, de 
ocuparea a forţei de muncă şi de mediu, 
în conformitate cu analiza anuală a 
creşterii şi cu programele naţionale de 
reformă; consideră că acestea ar trebui 
supuse cadrului comun de supraveghere, 
cu un rol important acordat Comisiei 
Europene şi Parlamentului European şi 
cu implicarea tuturor structurilor 
relevante ale Consiliului;

Or. fr

Amendament 137
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendament

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării întreprinderilor 
ecologice în economia locală şi efectelor 
pozitive asupra restului economiei;

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta;
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Or. en

Amendamentul 138
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării întreprinderilor 
ecologice în economia locală şi efectelor 
pozitive asupra restului economiei;

6. subliniază rolul economic anticiclic al 
sectorului locuinţelor şi, în special al 
locuinţelor sociale, datorită reducerii 
dependenţei energetice, sprijinului adus 
sectorului construcţiilor şi al renovării, 
creării unor locuri de muncă locale, 
durabile şi nedelocalizabile care derivă din 
aceasta, în special mulţumită utilizării 
intensive a forţei de muncă în acest sector, 
dezvoltării întreprinderilor ecologice în 
economia locală şi efectelor pozitive 
asupra restului economiei;

Or. fr

Amendament 139
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendament

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării întreprinderilor
ecologice în economia locală şi efectelor 
pozitive asupra restului economiei;

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării de segmente 
economice ecologice în economia locală şi 
efectelor pozitive asupra restului 
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economiei;
(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendament 140
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendament

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării întreprinderilor 
ecologice în economia locală şi efectelor 
pozitive asupra restului economiei;

6. subliniază rolul anticiclic al sectorului 
locuinţelor sociale, de promovare a 
relansării economice, datorită sprijinului 
adus sectorului construcţiilor şi al 
renovării, creării unor locuri de muncă 
locale, durabile şi nedelocalizabile care 
derivă din aceasta, în special mulţumită 
utilizării intensive a forţei de muncă în 
acest sector, dezvoltării întreprinderilor 
ecologice în economia locală şi efectelor 
pozitive asupra restului economiei; în 
continuare încurajează statele membre să 
iniţieze un dialog cu sectorul 
construcţiilor pentru a dezvolta un mediu 
de afaceri mai bun şi un cadru de 
reglementare mai bun pentru locuinţele 
sociale, acordând o atenţie deosebită 
stabilirii de obiective în domeniul 
construcţiilor, aranjării costurilor de 
infrastructură şi furnizării de terenuri 
pentru amenajări;

Or. en

Amendament 141
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

6a. ia act de faptul că acest sector ecologic 
poate oferi o multitudine de oportunităţi 
diferite de ocupare a forţei de muncă care 
variază de la locuri de muncă pentru 
începători şi pentru persoane cu mai 
puţine calificări la locuri de muncă în 
sectoare care necesită un nivel ridicat de 
cunoştinţe; ia act de rolul IMM-urilor în 
furnizarea de astfel de locuri de muncă în 
cadrul economiei ecologice; subliniază 
potenţialul unei astfel de oferte din partea 
IMM-urilor pentru programe de formare 
la locul de muncă, de ucenicie şi de 
sensibilizare la nivel local, care pot 
asigura oportunităţi de ocupare a forţei de 
muncă persoanelor defavorizate din punct 
de vedere social;

Or. en

Amendament 142
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

6a. subliniază importanţa consolidării 
efectelor de multiplicare economică ale 
investiţiilor în locuinţe sociale, care sunt 
chiar mai semnificative pe timp de 
acalmie sau recesiune economică;

Or. en

Amendamentul 143
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază că una dintre 
caracteristicile cele mai importante ale 
acestor investiţii în locuinţe sociale, 
precum şi ale altor investiţii sociale, este 
capacitatea lor de a concilia obiectivele 
sociale, economice şi de mediu şi, pentru 
acest motiv, ele ar trebui considerate nu 
numai cheltuieli, ci şi investiţii 
productive;

Or. fr

Amendamentul 144
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că sumele de alocat 
Fondurilor de coeziune în temeiul CFM 
2014-2020 nu ar trebui să fie mai mici 
decât sumele alocate în baza CFM, astfel 
încât să fie garantată o finanţare adecvată 
a FEDER, în special prioritatea de 
investiţii „promovarea incluziunii sociale 
şi combaterea sărăciei – sprijinirea 
revitalizării fizice şi economice a 
comunităţilor urbane şi rurale 
defavorizate”; 

Or. pt

Amendament 145
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

7a. recunoaşte că numeroase state 
membre deja au pus în aplicare politici 
eficace în domeniul locuinţelor sociale şi 
consideră că rolul UE în acest context ar 
trebui să fie unul de facilitare a 
schimbului de bune practici la nivelul 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 146
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază necesitatea realizării în 
ţările cele mai afectate de criza economică 
şi de şomaj, a unui program de asistenţă 
pentru numărul în creştere de persoane 
care se confruntă cu evacuări şi cu 
execuţii ipotecare, prin intermediul unor 
alternative care să cuprindă, printre alte 
măsuri, oferirea de locuinţe cu chirii la 
preţ redus;

Or. es

Amendament 147
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
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şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe;

Or. en

Amendament 148
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului egal al comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale;

Or. en

Amendamentul 149
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în eficienţă 
energetică şi a utilizării surselor de 
energie regenerabile în locuinţele sociale, 
a măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
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actorilor economiei sociale şi solidare, 
cum ar fi cooperativele de locuinţe;

Or. fr

Amendamentul 150
Frédéric Daerden

Propunerea de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. salută propunerea Comisiei care 
introduce eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale;

Or. fr

Amendament 151
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale la un 
preţ abordabil, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;
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Or. en

Amendament 152
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada de programare 
2014-2020, a investiţiilor prioritare în 
renovarea termică şi a utilizării surselor de 
energie regenerabile în locuinţele sociale, 
a măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale;

(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendamentul 153
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe, promovând 
incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei, trecerea de la servicii de bază 
instituţionale la cele ale comunităţii, şi a 
promovării întreprinderilor sociale;
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Or. es

Amendamentul 154
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor şi cooperativelor sociale;

Or. pt

Amendament 155
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale şi a societăţilor 
cooperative de locuinţe nonprofit;

Or. en
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Amendament 156
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale şi a cooperativelor 
de locuinţe;

Or. en

Amendament 157
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendament

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării surselor de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, a 
măsurilor integrate de dezvoltare urbană 
durabilă, a accesului comunităţilor 
marginalizate la locuinţe şi a promovării 
întreprinderilor sociale şi a cooperativelor 
de locuinţe;

Or. en

Amendamentul 158
Franz Obermayr
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Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor marginalizate la locuinţe şi a 
promovării întreprinderilor sociale;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile 
structurale, în perioada 2014-2020, a 
investiţiilor prioritare în renovarea termică 
şi a utilizării energiilor regenerabile în 
locuinţele sociale, a măsurilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă, a accesului 
comunităţilor care au nevoie de sprijin la 
locuinţe;

Or. de

Amendamentul 159
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. consideră că aceste măsuri sunt 
necesare şi că trebuie să însoţească 
dispoziţiile Directivei privind eficienţa 
energetică şi că trebuie sprijinite prin 
măsuri specifice de finanţare a 
investiţiilor pe care le presupune, în 
principal prin intermediul FEDER, dar şi 
prin crearea unui fond de investiţii 
dedicat la nivel european;

Or. fr

Amendament 160
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 9
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Propunerea de rezoluţie Amendament

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor
în locuinţele sociale la un preţ abordabil
un loc important în cadrul programelor 
naţionale de reformă şi în formularea 
priorităţilor strategice ale acordurilor de 
parteneriat, pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 161
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor şi 
sectorului locuinţelor sociale un loc 
important în cadrul programelor naţionale 
de reformă şi în formularea priorităţilor 
strategice ale acordurilor de parteneriat, 
pentru perioada 2014-2020;

Or. es

Amendament 162
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendament

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale şi consolidării 
sectorului locuinţelor nonprofit un loc 
important în cadrul programelor naţionale 



AM\929261RO.doc 81/157 PE506.094v02-00

RO

acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

de reformă şi în formularea priorităţilor 
strategice ale acordurilor de parteneriat, 
pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendament 163
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendament

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale şi în cooperativele 
nonprofit de locuinţe un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

Or. en

Amendament 164
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendament

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale şi consolidării 
sectorului locuinţelor nonprofit un loc 
important în cadrul programelor naţionale 
de reformă şi în formularea priorităţilor 
strategice ale acordurilor de parteneriat, 
pentru perioada 2014-2020;

Or. en
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Amendament 165
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendament

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020;

9. încurajează statele membre şi ansamblul 
factorilor interesaţi să acorde investiţiilor 
în locuinţele sociale un loc important în 
cadrul programelor naţionale de reformă şi 
în formularea priorităţilor strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada 
2014-2020, precum şi să îşi reflecte 
măsurile planificate în domeniul 
locuinţelor în cadrul strategiilor naţionale 
de incluziune a romilor;

Or. en

Amendamentul 166
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. încurajează statele membre să 
utilizeze mai mult instrumentele de drept 
privat pentru a facilita construcţia de 
locuinţe sociale, cum ar fi recursul la un 
contract de închiriere pe termen lung sau 
utilizarea uzufructului pentru locatorul 
social care permite individului să îşi 
păstreze dreptul de proprietate;

Or. fr

Amendamentul 167
Roberta Angelilli
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Propunerea de rezoluţie
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază că imobilele rezidenţiale şi 
comerciale reprezintă 40 % din consumul 
final de energie şi din emisiile totale de
CO2 în Europa, iar construcţiile ecologice 
permit o abatere de la costurile şi 
termenele de construcţie, o reducere 
drastică a impactului asupra mediului, a 
consumului energetic şi, prin urmare, a 
costurilor de gestionare privind 
locuinţele;

Or. it

Amendament 168
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendament

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-
2020, considerând politica de coeziune un 
motor pentru ieşirea din criză; invită 
statele membre să faciliteze şi să 
accelereze redistribuirea fondurilor 
structurale neutilizate către proiectele de 
eficienţă energetică şi energii
regenerabile, în sectorul locuinţelor 
sociale, pentru perioada de programare 
2007-2013, având în vedere concluziile 
Pactului european pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 169
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, în 
sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, având 
în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget adecvat pentru CFM 2014-2020; 
invită statele membre să faciliteze şi să 
accelereze redistribuirea fondurilor 
structurale neutilizate către proiectele de 
eficienţă energetică şi energii regenerabile, 
în sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, având 
în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

Or. fi

Amendament 170
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendament

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, în 
sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, 
având în vedere concluziile Pactului 
european pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă;

10. îndeamnă Consiliul şi Parlamentul să 
aprobe un buget realist pentru CFM 2014-
2020 bazat pe nevoi, luând în considerare 
nevoia de consolidare fiscală atât la nivel 
naţional, cât şi la nivelul UE, considerând 
politica de coeziune un motor util pentru
redresare, concentrând-o în regiunile care 
au cel mai mult nevoie de ea; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate;
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Or. en

Amendament 171
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendament

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, în 
sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, având 
în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

10. îndeamnă Consiliul să menţină un 
buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi surse de energie regenerabile, 
în sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, având 
în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

Or. en

Amendament 172
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendament

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, în 
sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2007-2013, având 

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi surse de energie regenerabile, 
în sectorul locuinţelor sociale şi în 
gestionarea cartierelor din comunităţi 
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în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

defavorizate pentru a asigura un mediu 
stabil şi sigur, pentru perioada de 
programare 2007-2013, având în vedere 
concluziile Pactului european pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de 
muncă;

Or. en

Amendament 173
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendament

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele 
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, în 
sectorul locuinţelor sociale, pentru 
perioada de programare 2014-2020, având 
în vedere concluziile Pactului european 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

10. îndeamnă statele membre să menţină 
un buget ambiţios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor 
pentru ieşirea din criză; invită statele
membre să faciliteze şi să accelereze 
redistribuirea fondurilor structurale 
neutilizate către proiectele de eficienţă 
energetică şi surse de energie regenerabile, 
în sectorul locuinţelor sociale şi în 
gestionarea cartierelor din comunităţi 
defavorizate pentru a asigura un mediu 
stabil şi sigur, pentru perioada de 
programare 2007-2013, având în vedere 
concluziile Pactului european pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 174
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 a (nou)



AM\929261RO.doc 87/157 PE506.094v02-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. solicită statelor membre, autorităţilor 
lor de management şi Comisiei să se 
asigure că includ cu stricteţe actorii din 
domeniul locuinţelor, asociaţiile care 
reprezintă interesele locuitorilor şi 
asociaţiile care pledează în favoarea 
accesului la locuinţe, pe lista partenerilor 
sociali, în scopul elaborării, monitorizării 
şi evaluării acordurilor de parteneriat şi a 
programelor operaţionale; subliniază 
relevanţa noilor instrumente de dezvoltare 
integrată [„Community-Led Local 
Development” (dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunităţii) şi 
investiţiile teritoriale integrate] pentru 
strategiile integrate în favoarea 
locuinţelor în cadrul cărora organismele 
din domeniul locuinţelor sociale şi 
locuitorii ar juca un rol preponderent;

Or. fr

Amendament 175
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendament

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de ajutor pentru 
dezvoltare a proiectelor furnizate de 
fondurile structurale, BEI, BERD şi FEEE 
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un nivel calitativ 
ridicat;

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de ajutor pentru 
dezvoltare a proiectelor furnizate de 
fondurile structurale, BEI, BERD şi FEEE 
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un preţ abordabil şi 
la un nivel calitativ ridicat;

Or. en
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Amendament 176
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendament

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de ajutor 
pentru dezvoltare a proiectelor furnizate 
de fondurile structurale, BEI, BERD şi 
FEEE în vederea stimulării construirii şi 
renovării locuinţelor sociale la un nivel 
calitativ ridicat;

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de asistenţă 
tehnică furnizate de fondurile structurale, 
BEI, BERD şi Fondul european pentru 
eficienţă energetică (FEEE) în vederea 
stimulării construirii şi renovării la un 
nivel calitativ ridicat a locuinţelor sociale;

(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendament 177
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendament

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de ajutor pentru 
dezvoltare a proiectelor furnizate de 
fondurile structurale, BEI, BERD şi FEEE 
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un nivel calitativ 
ridicat;

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul 
Orizont 2020 şi utilizarea instrumentelor 
financiare şi a programelor de ajutor pentru 
dezvoltare a proiectelor furnizate de 
fondurile structurale, BEI, BERD şi FEEE 
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un nivel calitativ 
ridicat şi, în plus, să identifice modalităţi 
de aplicare a Regulamentului modificat 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională pentru a oferi locuinţe 
comunităţilor marginalizate;

Or. en
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Amendamentul 178
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să promoveze 
recursul la subvenţii din programul Orizont 
2020 şi utilizarea instrumentelor financiare 
şi a programelor de ajutor pentru 
dezvoltare a proiectelor furnizate de 
fondurile structurale, BEI, BERD şi FEEE 
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un nivel calitativ 
ridicat;

11. invită statele membre să promoveze în 
mod coordonat recursul la subvenţii din 
programul Orizont 2020 şi utilizarea 
instrumentelor financiare şi a programelor 
de ajutor pentru dezvoltare a proiectelor 
furnizate de fondurile structurale, BEI, 
BERD, CEB şi Fondul european pentru 
promovarea eficienţei energetice (FEEE)
în vederea stimulării construirii şi renovării 
locuinţelor sociale la un nivel calitativ 
ridicat;

Or. fr

Amendamentul 179
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. avertizează asupra riscului de creare 
a unor ghetouri sociale prin furnizarea 
unor programe de locuinţe finanţate de 
stat; solicită stimulente financiare care 
vizează dezvoltarea unui spaţiu comun şi 
mixt de locuinţe sociale şi private cu 
angajamente flexibile privind ocuparea; 

Or. hu

Amendament 180
Minodora Cliveti
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Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

11a. solicită statelor membre ca normele 
privind eligibilitatea reabilitării energetice 
a locuinţelor în contextul coeziunii sociale 
pentru finanţarea prin fondurile 
structurale ale Uniunii Europene să se 
aplice în continuare, acordând fiecărei 
regiuni o mai mare flexibilitate în ceea ce 
priveşte importanţa fondurilor consacrate 
acestei măsuri; consideră că fondurile 
structurale trebuie să utilizeze în mod 
eficace principiul parteneriatului şi că 
statele membre trebuie încurajate să 
coopereze cu autorităţile locale şi 
regionale în stabilirea priorităţilor şi a 
modurilor de utilizare a resurselor din 
fondurile structurale;

Or. en

Amendament 181
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

11a. propune ca finanţarea locuinţelor 
sociale să fie structurată astfel încât să fie 
institut un control al chiriilor pe viaţă 
pentru clădiri; subliniază că astfel se 
obţine un efect maxim al impozitelor 
alocate şi se asigură apartamente de 
închiriat la un preţ abordabil pentru 
viitoarele generaţii de tineri;

Or. en
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Amendamentul 182
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. invită BEI să acorde o mai mare 
importanţă sectorului locuinţelor sociale 
şi abordabile în cadrul acestor priorităţi 
de investiţii, în special în statele membre 
în care nu există o bancă publică pentru 
locuinţe, îmbunătăţind în acelaşi timp 
condiţiile acordării de credite şi să 
stabilească în ce măsură obligaţiunile 
pentru finanţarea proiectelor pot 
constitui, de asemenea, un instrument 
financiar pentru infrastructura socială, 
cum ar fi locuinţele;

Or. fr

Amendamentul 183
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. salută propunerea Comisiei 
referitoare la regulamentele FEDER şi 
FSE care introduce eligibilitatea pentru 
fondurile structurale, în perioada 2014-
2020, a investiţiilor prioritare în 
renovarea termică a locuinţelor sociale, a 
accesului la o locuinţă socială de calitate 
la un preţ accesibil pentru comunităţile 
marginalizate, a acţiunilor integrate de 
dezvoltare urbană durabilă şi a 
promovării întreprinderilor locale;

Or. fr
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Amendamentul 184
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să sprijine 
activităţile cooperativelor de locuinţe, care 
reprezintă un instrument veridic în 
vederea achiziţionării, la preţuri 
accesibile, a primei case. Cooperativele 
reprezintă, de asemenea, un instrument 
eficient pentru promovarea iniţiativelor de 
renovare urbană, creând sinergii cu 
comunităţile locale şi luptând împotriva 
emigrării din oraşe.

Or. it

Amendament 185
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendament

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile 
acestor investiţii, având în vedere 
utilizarea intensivă a forţei de muncă în 
acest sector şi impactul său redus asupra 
schimburilor intercomunitare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Karima Delli
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Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile 
acestor investiţii, având în vedere utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în acest sector 
şi impactul său redus asupra schimburilor 
intercomunitare;

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile
acestor investiţii, având în vedere utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în acest sector 
şi impactul său redus asupra schimburilor 
intercomunitare; încurajează statele 
membre să mobilizeze economiile private 
în serviciul accesului la terenuri şi al 
construcţiei şi renovării de locuinţe 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 187
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile 
acestor investiţii, având în vedere utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în acest sector 
şi impactul său redus asupra schimburilor 
intercomunitare;

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile 
acestor investiţii, având în vedere utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în acest sector 
şi impactul său redus asupra schimburilor 
intercomunitare; şi sugerează să se 
studieze posibilitatea de a aplica aceeaşi 
rată de TVA cu cea aplicată produselor de 
primă necesitate;

Or. fr
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Amendament 188
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendament

12. invită Comisia să pună la dispoziţia 
statelor membre alte surse posibile de 
finanţare pentru a promova oferta de 
locuinţe sociale şi renovarea acestora, cu 
titlu de investiţii sociale, precum şi să 
păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile 
acestor investiţii, având în vedere utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în acest sector 
şi impactul său redus asupra schimburilor 
intercomunitare;

12. invită Comisia să încurajeze statele 
membre şi autorităţile regionale şi locale 
să utilizeze în mod eficace fondurile 
europene disponibile pentru a promova 
oferta lor de locuinţe sociale abordabile şi 
renovarea acestora, cu titlu de investiţii 
sociale, precum şi să păstreze ratele scăzute 
de TVA aplicabile acestor investiţii, având 
în vedere utilizarea intensivă a forţei de 
muncă în acest sector şi impactul său redus 
asupra schimburilor intercomunitare;

Or. en

Amendament 189
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

12a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să promoveze controale stricte şi măsuri 
adecvate de evitare a dumpingului social 
şi a dumpingului salarial pentru a asigura 
o concurenţă loială în sectorul 
construcţiilor, având în vedere în special 
locuinţele sociale;

Or. en

Amendamentul 190
Karima Delli, Phil Bennion
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Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. încurajează instituirea unor modele 
integrate de cooperare care reunesc 
managementul de proiect, locatorii sociali 
şi întreprinderile de construcţii, pentru a 
promova renovarea termică şi construcţia 
de locuinţe sociale cu consum redus de 
energie;

Or. fr

Amendamentul 191
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. evidenţiază că o parte din viitoarele 
resurse proprii ale bugetului Uniunii ar 
trebui alocate acestui obiectiv, prin 
utilizarea noilor instrumente financiare şi 
prin extinderea la acest domeniu a fazei-
pilot a obligaţiunilor pentru finanţarea de 
proiecte;

Or. it

Amendamentul 192
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. salută Comunicarea Comisiei din 
13 iulie 2012 (COM 2012/0433) în 
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favoarea unei strategii europene privind 
sectorul construcţiilor; este de părere că, 
în plus faţă de măsurile de stimulare 
fiscală şi de sprijin financiar pentru 
îmbunătăţirea competitivităţii şi a inovării 
în acest sector, măsurile de îmbunătăţire a
nivelului de calificare a mâinii de lucru 
sunt indispensabile în scopul de a releva 
provocările unei Europe eficace în ceea 
ce priveşte utilizarea resurselor, ale unei 
economii cu emisii scăzute de carbon şi de 
a atinge obiectivele stabilite în Directiva 
privind eficienţa energetică (2012/27)1 şi 
în Directiva privind performanţa 
energetică a clădirilor (2010/31)2;
__________________
1 JO L315, 14.11.2012.
2 JO L153/13, 18.6.2010.

Or. fr

Amendament 193
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendament

13. solicită autorităţilor publice 
responsabile să-şi adapteze rapid 
sistemele lor de educaţie şi de formare 
profesională pentru a favoriza accesul 
tinerilor la sectoarele economiei ecologice 
şi la noile locuri de muncă ecologice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 194
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. solicită autorităţilor publice
responsabile să-şi adapteze rapid sistemele 
lor de educaţie şi de formare profesională 
pentru a favoriza accesul tinerilor la 
sectoarele economiei ecologice şi la noile 
locuri de muncă ecologice;

13. invită Comisia să colaboreze mai 
îndeaproape cu statele membre şi 
autorităţile locale responsabile pentru a 
stabili previziuni pe termen mediu şi lung 
privind competenţele solicitate pe piaţa 
muncii; invită părţile responsabile să 
monitorizeze evoluţia ocupării forţei de 
muncă pentru a face ca formarea 
profesională de bază şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii să devină mai relevante; 
solicită statelor membre şi autorităţilor 
locale responsabile să îşi adapteze rapid 
sistemele lor de educaţie şi de formare,
inclusiv învăţământul şi formarea
profesională, prin integrarea, în special a 
conceptului de economie durabilă şi să se 
asigure că programele de calificare
favorizează accesul tinerilor către noi 
locuri de muncă „ecologice” şi sectoare 
„ecologice”; solicită, în acest sens, 
statelor membre, să instituie fonduri de 
tranziţie pentru gestionarea nevoilor de 
competenţe şi invită Comisia să includă în 
cadrul pentru învăţarea pe tot parcursul 
vieţii o nouă competenţă-cheie în materie 
de mediu, schimbări climatice şi 
dezvoltare durabilă;

Or. fr

Amendament 195
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendament

13. solicită autorităţilor publice 
responsabile să-şi adapteze rapid sistemele 
lor de educaţie şi de formare profesională 
pentru a favoriza accesul tinerilor la 
sectoarele economiei ecologice şi la noile 

13. solicită autorităţilor publice 
responsabile să îşi adapteze rapid sistemele 
lor de educaţie şi de formare profesională 
pentru a favoriza accesul tinerilor la 
sectoarele economiei ecologice şi la noile 
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locuri de muncă ecologice; locuri de muncă ecologice; promovarea 
unor locuri de muncă ecologice poate 
crea oportunităţi calitative şi durabile de 
ocupare a forţei de muncă, poate rezolva 
sărăcia şi excluziunea socială şi poate 
asigura servicii de sprijin pentru ocuparea 
forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 196
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. solicită statelor membre şi 
autorităţilor locale şi regionale să recurgă 
la Fondul social european (FSE) pentru a 
investi în competenţe, locuri de muncă, 
formarea şi reconversia profesională, în 
special în meseriile „ecologice”, cum ar fi 
renovarea termică a clădirilor, în vederea 
creării unor noi locuri de muncă şi a 
îmbunătăţirii calităţii prin proiecte 
naţionale, regionale şi locale; invită 
statele membre să sprijine apariţia 
actorilor cu duble competenţe sociale şi 
tehnice în materie de economisire a 
energiei, cum ar fi meseriile din sectorul 
medierii sociotehnice, precum şi eforturile 
de formare a meseriilor tehnice cu o 
abordare mai socială a chestiunii 
eficienţei energetice şi invers;

Or. fr

Amendamentul 197
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)
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Propunere de rezoluţie Amendamentul

13a. salută pachetul de investiţii sociale 
prin care Comisia oferă orientări statelor 
membre în vederea adoptării unor politici 
sociale mai eficiente şi mai eficace care 
vizează creşterea şi coeziunea;

Or. it

Amendamentul 198
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. observă că investiţiile în locuinţe 
sociale se înscriu într-un cadru de politici 
mai ample care vizează organizarea şi 
finanţarea unei oferte de servicii publice 
sociale şi de sănătate, precum şi de 
servicii educaţionale al căror scop este să 
garanteze exercitarea efectivă a 
drepturilor sociale fundamentale şi să 
răspundă necesităţilor sociale în 
schimbare;

Or. fr

Amendamentul 199
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 

14. reaminteşte faptul că recunoaşterea şi 
respectarea dreptului la locuinţă sunt o 
condiţie a respectării celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
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politice şi sociale; politice şi sociale; consideră că ar fi astfel 
oportun ca dreptul la locuinţă să fie 
recunoscut în mod clar în legislaţia 
primară a UE; reaminteşte că statului 
membru sau autorităţii publice 
responsabile îi revine sarcina de a pune în 
aplicare acest drept la locuinţă, 
îmbunătăţind prin politicile şi programele 
sale accesul universal la locuinţă, în 
special pentru persoanele defavorizate, 
prin intermediul unei oferte suficiente de 
locuinţe decente, curate şi la un preţ 
accesibil şi, după caz, instituind dreptul 
opozabil la locuinţă;

Or. fr

Amendament 200
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendament

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale; prin urmare, este de 
părere că dreptul la locuinţă aplicabil ar 
trebui să facă parte din legislaţia primară 
a UE;

Or. en

Amendament 201
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 14
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Propunerea de rezoluţie Amendament

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la o locuinţă abordabilă este o 
condiţie a respectării depline a celorlalte 
drepturi fundamentale, inclusiv a 
drepturilor politice şi sociale; prin urmare, 
este de părere că dreptul la locuinţă 
aplicabil ar trebui să facă parte din 
legislaţia primară a UE; 

Or. en

Amendament 202
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendament

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale; prin urmare, îndeamnă 
statele membre să includă dreptul la 
locuinţă aplicabil în legislaţia primară a 
UE;

Or. en

Amendament 203
Csaba Sógor

Propunerea de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendament

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

Or. en

Amendament 204
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendament

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale, combate sărăcia şi 
excluziunea socială, astfel reducând 
pierderea de potenţial uman şi de 
bunăstare;

Or. en

Amendamentul 205
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale;

14. reaminteşte faptul că respectarea 
dreptului la locuinţă este o condiţie a 
respectării depline a celorlalte drepturi 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
politice şi sociale; consideră că dreptul la 
locuinţă ar trebui să se concretizeze 
printr-o garanţie că cetăţenii şi familiile 
vor avea locuinţe adecvate care satisfac 
nevoile lor şi protejează bunăstarea, viaţa 
privată şi calitatea vieţii, contribuind 
astfel la atingerea justiţiei şi coeziunii 
sociale şi la combaterea excluziunii 
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sociale şi a sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 206
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază că strategiile privind 
locuinţele de pus în aplicare în statele 
membre ar trebui să combată situaţiile 
care conduc la excluziune socială şi la 
segregarea spaţială a anumitor sectoare 
de populaţie şi că locuinţele sociale ar 
trebui considerate mai curând mijloace de 
ieşire din situaţiile de excluziune socială 
decât o condiţie permanentă;

Or. pt

Amendament 207
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

14a. subliniază importanţa promovării 
inovării şi a schimbului de bune practici 
în ceea ce priveşte respectarea eficace a 
dreptului la locuinţă pentru grupurile cele 
mai vulnerabile şi excluse, pentru 
persoanele fără adăpost şi pentru 
persoanele care se află cel mai departe de 
piaţa muncii; solicită Comisiei să includă 
astfel de activităţi în cadrul pachetului de 
investiţii sociale;

Or. en
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Amendament 208
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

14a. subliniază că condiţiile de locuit 
inadecvate au un impact considerabil 
asupra sănătăţii şi că îmbunătăţirea 
calităţii locuinţelor permite prevenirea 
efectelor negative ale spaţiilor de locuit 
aglomerate, excesiv de umede, de reci, 
prost aerisite asupra sănătăţii celor care 
trăiesc în ele; adaugă că lipsa locuinţei 
este o sursă de stres şi de suferinţă, cu 
efecte negative asupra calităţii vieţii şi 
asupra sănătăţii şi bunăstării persoanelor, 
familiilor şi societăţii;

Or. en

Amendament 209
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

14a. subliniază că locuinţele sociale sunt 
atractive pentru diferite categorii de 
venituri pentru a asigura o diversitate 
socială echilibrată; subliniază că 
locuinţele sociale ar trebui structurate 
astfel încât să se evite orice segregare 
spaţială, deci „ghetoizarea”;

Or. en
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Amendamentul 210
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază că locuinţele sociale 
reprezintă un mijloc adecvat pentru 
combaterea dificultăţilor sociale şi că este 
important ca intervenţiile de reabilitare şi 
renovare a cartierelor degradate să fie 
însoţite de transformarea clădirilor 
publice părăsite, oferind servicii 
suplimentare în contextul teritorial în 
care se desfăşoară aceste intervenţii, 
conform unei abordări integrate a 
proiectului local;

Or. it

Amendamentul 211
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. salută acţiunea cetăţenilor pentru 
promovarea accesului efectiv la dreptul 
exercitabil la locuinţă socială; observă, cu 
intenţia de bună practică, reţeaua 
profesională Wresinski „pentru mijloace 
de trai în mediul urban”, care reuneşte 
urbanişti, arhitecţi, membri ai societăţilor 
din domeniul construcţiilor de clădiri 
înalte, reprezentanţi aleşi, asociaţii de 
locatari, asociaţii care militează pentru 
incluziunea socială prin intermediul 
locuinţelor, asociaţii familiale etc. cu 
scopul de a urmări o abordare a 
cetăţenilor privind dreptul exercitabil la 
locuinţe sociale;
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Or. fr

Amendamentul 212
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. subliniază că statele membre ar 
trebui să investească în construcţia de 
facilităţi sociale publice precum centre 
culturale şi sportive ca parte a strategiei 
privind locuinţele;

Or. pt

Amendamentul 213
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în 
aplicare a dreptului la locuinţă în statele 
membre;

eliminat

Or. de

Amendamentul 214
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
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Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă în statele membre;

Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă şi a ajutorului 
pentru locuinţă în statele membre;

Or. fr

Amendament 215
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendament

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă în statele membre;

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
analizeze beneficiile efectuării unui studiu 
care să evalueze eficienţa şi condiţiile de 
punere în aplicare a dreptului la locuinţă în 
statele membre;

Or. en

Amendament 216
Csaba Sógor

Propunerea de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendament

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă în statele membre;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 217
Anna Záborská

Propunerea de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă în statele membre;

15. solicită Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
efectueze un studiu care să evalueze 
eficienţa şi condiţiile de punere în aplicare 
a dreptului la locuinţă în statele membre, 
implicând în acest studiu părţile vizate 
(urbanişti, arhitecţi, membri ai 
societăţilor din domeniul construcţiilor de 
clădiri înalte, reprezentanţi aleşi, asociaţii 
de locatari, asociaţii care militează pentru 
incluziunea socială prin intermediul 
locuinţelor, asociaţii familiale etc.);

Or. fr

Amendament 218
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

15a. se aşteaptă examinarea de către 
Comisie a nivelului de eficacitate a
sprijinului direct prin ajutoare pentru 
locuinţă sau sprijinul indirect chiar prin 
locuinţe sociale pentru a oferi locuinţe 
abordabile grupurilor sociale care nu îşi 
pot acoperi nevoile în domeniul 
locuinţelor pe piaţa locuinţelor;

Or. en

Amendament 219
Emer Costello



AM\929261RO.doc 109/157 PE506.094v02-00

RO

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

15a. solicită statelor membre să faciliteze 
cooperarea între furnizorii de locuinţe 
sociale şi organizaţiile chiriaşilor pentru 
elaborarea şi monitorizarea programelor 
operaţionale din cadrul noilor 
instrumente ITI şi CLLD;

Or. en

Amendament 220
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

15a. solicită statelor membre să faciliteze 
cooperarea între furnizorii de locuinţe 
sociale şi organizaţiile chiriaşilor pentru 
elaborarea şi monitorizarea programelor 
operaţionale, în conformitate cu noile 
instrumente ITI şi CLLD;

Or. en

Amendamentul 221
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită Comisiei Europene şi 
agenţiei Eurofound să efectueze în 2014 
un studiu privind costurile inacţiunii în 
ceea ce priveşte locuinţele de calitate 
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inferioară în cadrul programului de lucru 
din 2014 al agenţiei;

Or. fr

Amendamentul 222
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază faptul că criza a redus 
semnificativ veniturile gospodăriilor, 
cauzând dificultăţi majore în ceea ce 
priveşte rambursările creditelor ipotecare 
prima casă; invită statele membre, având 
în vedere această situaţie dezastruoasă, să 
ia măsuri speciale pentru a facilita 
rambursările creditelor ipotecare şi să 
suspende licitarea pentru prima casă;

Or. el

Amendamentul 223
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. constată cu îngrijorare faptul că 
numeroase state membre care se 
confruntă cu dezechilibre bugetare 
suspendă operaţiunile, programele şi 
acţiunile (subvenţii pentru închiriere şi 
credite ipotecare, de exemplu), destinate 
să faciliteze cumpărarea de locuinţe, 
majorând totodată, în mod 
disproporţionat, taxele pe proprietate în 
toiul unei crize economice severe, lăsând 
pradă sărăciei şi deprivării multe sectoare 
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ale societăţii; 

Or. el

Amendament 224
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendament

16. recomandă statelor membre să 
elaboreze politici integrate pentru a garanta 
accesul tuturor la o locuinţă decentă şi la 
un preţ abordabil cu scopul de a:

16. recomandă statelor membre să 
elaboreze politici integrate şi oferte de case 
abordabile prin proiecte de construcţii şi 
de adaptare pentru a asigura o viaţă 
independentă şi incluziune socială pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, pentru a 
garanta accesul la o locuinţă decentă şi la 
un preţ abordabil cu scopul de a:

Or. en

Amendamentul 225
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. recomandă statelor membre să 
elaboreze politici integrate pentru a garanta 
accesul tuturor la o locuinţă decentă şi la 
un preţ abordabil cu scopul de a:

16. solicită statelor membre să elaboreze 
politici integrate pentru a garanta accesul 
tuturor, inclusiv al celor mai defavorizate 
persoane, la o locuinţă decentă, curată şi 
şi accesibilă din punct de vedere financiar 
cu scopul de a:

Or. fr

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendament

16. recomandă statelor membre să 
elaboreze politici integrate pentru a garanta 
accesul tuturor la o locuinţă decentă şi la 
un preţ abordabil cu scopul de a:

16. solicită statelor membre să elaboreze 
politici integrate pentru a garanta accesul 
tuturor la o locuinţă decentă şi la un preţ 
abordabil cu scopul de a:

Or. en

Amendament 227
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendament

16. recomandă statelor membre să 
elaboreze politici integrate pentru a garanta 
accesul tuturor la o locuinţă decentă şi la 
un preţ abordabil cu scopul de a:

16. solicită statelor membre să elaboreze 
politici integrate pentru a garanta accesul 
tuturor la o locuinţă decentă şi la un preţ 
abordabil cu scopul de a:

Or. en

Amendamentul 228
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat;

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat, acordând prioritate, atunci când se 
justifică, autoconstrucţiei susţinute, având 
în vedere că, în unele regiuni, multe 
persoane care nu au un loc de muncă sau 
au venituri mici fac parte din forţa de 
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muncă excedentară din industria 
construcţiilor civile;

Or. pt

Amendament 229
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendament

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat;

– sprijini, în special, oferta integrată de 
locuinţe sociale şi de necesitate la un nivel 
calitativ ridicat;

Or. en

Amendamentul 230
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1

Propunere de rezoluţie Amendamentul

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat;

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat, prevăzând în special o cotă 
minimă de locuinţe sociale în zonele cu o 
densitate mare a populaţiei în care 
cererea este mai mare decât în marile 
oraşe;

Or. fr

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1



PE506.094v02-00 114/157 AM\929261RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendament

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat;

– sprijini, în special, oferta de locuinţe 
sociale şi de necesitate la un nivel calitativ 
şi salubru ridicat;

Or. en

Amendament 232
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– preveni segregarea anumitor grupuri de 
populaţie şi a încuraja diversitatea;

Or. en

Amendamentul 233
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– stabili standarde minime clare pentru 
definirea calităţii locuinţelor, în special în 
sectorul locuinţelor sociale;

Or. fr

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 1 a (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

– preveni segregarea anumitor grupuri de 
populaţie şi a încuraja diversitatea;

Or. en

Amendment 235
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– corela programele de extindere a parcului 
de locuinţe sociale cu o politică de acces la 
alte servicii publice esenţiale;

– corela programele de extindere a parcului 
de locuinţe sociale cu o politică de acces la 
alte servicii publice şi servicii de interes 
general esenţiale şi cu o politică de control 
al expansiunii urbane;

Or. fr

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 2

Propunerea de rezoluţie Amendament

– corela programele de extindere a parcului 
de locuinţe sociale cu o politică de acces la 
alte servicii publice esenţiale;

– corela programele de extindere a parcului 
de locuinţe sociale cu o politică de acces la 
alte servicii publice esenţiale ca parte a 
unei politici sociale integrate;

Or. en

Amendament 237
Phil Bennion
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– asigura că locuinţele sociale acţionează 
ca un dispozitiv eficace de tranziţie care 
duce la rezultate stabile pe termen lung 
sau permanente în domeniul locuinţelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– asigura o cotă minimă de locuinţe 
sociale în zone cu densitate mare a 
populaţiei, cu rate mari de şomaj în 
rândul tinerilor şi de migraţie, pentru a 
spori coeziunea socială;

Or. en

Amendament 239
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– asigura o cotă minimă de locuinţe 
sociale în zone cu densitate mare a 
populaţiei şi în regiuni în dezvoltare cu 
rate mari de migraţie;

Or. en
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Amendamentul 240
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii,

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii, care, cu toate acestea, 
nu trebuie să dea naştere unei 
discriminări pozitive nejustificate,

Or. de

Amendament 241
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii, romii, persoanele cu handicap
şi tinerii;

Or. en

Amendament 242
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
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migranţii şi tinerii; tinerii, persoanele fără adăpost, migranţii, 
persoanele cu handicap şi persoanele cu 
boli fizice sau psihice;

Or. en

Amendamentul 243
Richard Falbr

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
persoanele în vârstă, tinerii şi migranţii;

Or. cs

Amendament 244
Françoise Castex

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii, familiile monoparentale, tinerii 
şi persoanele în vârstă;

Or. en

Amendament 245
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3
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Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
persoanele cu salarii mici sau cu locuri de 
muncă precare, migranţii, familiile tinere
şi tinerii, persoanele cu handicap şi 
persoanele în vârstă;

Or. en

Amendamentul 246
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii, familiile numeroase, 
familiile cu un singur venit care au copii, 
familiile formate din bătrâni cu vârsta de 
peste 65 de ani, familiile formate din 
persoane cu handicap, cuplurile tinere, 
studenţii care se află departe de casă;

Or. it

Amendament 247
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
grupurile sau persoanele aflate într-o 
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migranţii şi tinerii; situaţie vulnerabilă, precum părinţii 
singuri, familiile tinere, familiile mari, 
tinerii aflaţi la începutul carierei lor, 
femeile migrante, persoanele cu 
handicap, femeile provenite din grupuri 
minoritare şi persoanele în vârstă;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii, părinţii singuri, tinerii şi 
persoanele în vârstă, victimele violenţei 
domestice romii, persoanele cu handicap;

Or. en

Amendament 249
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3

Propunerea de rezoluţie Amendament

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum
migranţii şi tinerii;

– remedia dificultăţile frecvente de acces la 
o locuinţă decentă cu care se confruntă 
populaţiile cele mai vulnerabile, precum 
migranţii, părinţii singuri, familiile tinere, 
studenţii, tinerii şi persoanele în vârstă;

Or. en
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Amendamentul 250
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- garanta securitatea ocupării locuinţei 
pentru locatar;

Or. fr

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– crea programe specifice, a furniza 
asistenţă victimelor fraudelor imobiliare 
şi a elabora măsuri de prevenire a 
fraudelor;

Or. en

Amendamentul 252
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor 
pentru autorităţile responsabile să preia 
chiriile şi restanţele la chirii ale persoanele 
ameninţate cu evacuarea,

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, în 
cazurile în care este mai puţin costisitor 
pentru autorităţile responsabile să preia 
chiriile şi restanţele la chirii ale persoanele
ameninţate cu evacuarea,

Or. de
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Amendament 253
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor pentru 
autorităţile responsabile să preia chiriile şi 
restanţele la chirii ale persoanele
ameninţate cu evacuarea;

– pune în aplicare politici eficiente de 
intervenţie timpurie pentru a evita 
apariţia situaţiilor care ar putea avea ca 
rezultat evacuarea din locuinţe sau 
neplata chiriilor către asociaţii de 
gestionare a locuinţelor sau proprietari, 
având în vedere că este mai puţin costisitor 
pentru autorităţile responsabile să prevină 
neplata chiriilor şi restanţele la chirii ale 
persoanele ameninţate cu evacuarea;

Or. en

Amendamentul 254
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor pentru 
autorităţile responsabile să preia chiriile şi 
restanţele la chirii ale persoanele
ameninţate cu evacuarea;

– stabili o suspendare a evacuărilor pe 
timp de iarnă şi a pune în aplicare politici 
eficiente de prevenire a evacuărilor din 
locuinţe, având în vedere că dincolo de 
drama umană pe care o reprezintă aceste 
expulzări, în special pentru familii, este 
mai puţin costisitor pentru autorităţile 
responsabile să preia chiriile şi restanţele la 
chirii ale persoanelor ameninţate cu 
evacuarea,

Or. fr

Amendamentul 255
Sari Essayah
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor 
pentru autorităţile responsabile să preia 
chiriile şi restanţele la chirii ale 
persoanele ameninţate cu evacuarea;

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, 
precum consilierea financiară şi alt 
sprijin pentru locuinţe, având în vedere că 
acoperirea temporară a chiriilor şi a 
restanţelor la chirii poate fi o opţiune 
chiar mai puţin costisitoare pentru 
bugetul public, dacă, pe termen lung, 
capacitatea locatarilor de a-şi plăti chiria 
şi de a-şi satisface necesităţile pentru 
locuinţa închiriată creşte la un nivel 
sustenabil;

Or. fi

Amendament 256
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor pentru 
autorităţile responsabile să preia chiriile şi 
restanţele la chirii ale persoanele
ameninţate cu evacuarea;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendament 257
Alejandro Cercas, Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor pentru 
autorităţile responsabile să preia chiriile şi 
restanţele la chirii ale persoanele 
ameninţate cu evacuarea;

– pune în aplicare politici eficiente, 
inclusiv o legislaţie privind chiria socială, 
în strânsă cooperare cu organizaţiile 
chiriaşilor, de prevenire a evacuărilor din 
locuinţe, având în vedere că este mai puţin 
costisitor pentru autorităţile responsabile să 
preia chiriile şi restanţele la chirii ale 
persoanelor ameninţate cu evacuarea;

Or. en

Amendament 258
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4

Propunerea de rezoluţie Amendament

– pune în aplicare politici eficiente de 
prevenire a evacuărilor din locuinţe, având 
în vedere că este mai puţin costisitor pentru 
autorităţile responsabile să preia chiriile şi 
restanţele la chirii ale persoanele
ameninţate cu evacuarea;

– pune în aplicare politici eficiente, 
precum o legislaţie privind chiria socială, 
de prevenire a evacuărilor din locuinţe, 
având în vedere că este mai puţin costisitor 
pentru autorităţile responsabile să preia 
chiriile şi restanţele la chirii ale 
persoanelor ameninţate cu evacuarea;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– evita măsuri fiscale sau subvenţii 
discriminatorii care cresc nivelul 
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datoriilor riscante în rândul persoanelor 
cu venituri mici, precum şi a sprijini 
opţiuni de locuinţe abordabile, precum 
acoperirea chiriilor şi cooperativele de 
locuinţe;

Or. en

Amendamentul 260
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– elabora programe specifice pentru 
persoanele fără adăpost, care să includă 
măsuri de însoţire socială;

– elabora programe specifice pentru 
persoanele fără adăpost, care să includă 
măsuri de însoţire socială şi care să fie 
completate cu celelalte fonduri europene, 
precum Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane;

Or. pt

Amendamentul 261
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– elabora programe specifice pentru 
persoanele fără adăpost, care să includă 
măsuri de însoţire socială;

– realiza diagnostice teritoriale la nivel 
local pe baza tipologiei europene a 
excluziunii de la locuinţă (ETHOS) 
pentru a măsura procesul de excluziune 
de la locuinţă în vederea elaborării de 
programe specifice pentru persoanele fără 
adăpost, care să includă măsuri de însoţire 
socială, propunând înainte de toate soluţii 
pentru locuinţe şi pentru monitorizare 
destinate persoanelor vulnerabile şi 
comunităţilor marginalizate mai degrabă 
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decât adăposturi temporare,

Or. fr

Amendament 262
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– crea programe specifice, a furniza 
asistenţă victimelor fraudelor imobiliare 
şi a elabora măsuri de prevenire a 
fraudelor;

Or. en

Amendament 263
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– oferi cursuri de formare relevante 
actorilor din sectorul locuinţelor sociale şi 
din sectoarele conexe, pentru a putea 
furniza sprijin şi o analiză eficace bazată 
pe nevoi a persoanelor  celor mai 
susceptibile de a-şi pierde locuinţa din 
cauza dezavantajelor sociale cu care se 
pot confrunta, în special în ceea ce 
priveşte accesul la servicii de asistenţă 
medicală şi servicii de asistenţă socială la 
nivelul Uniunii;

Or. en
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Amendament 264
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– elabora un concept de prevenire a 
alocării incorecte a locuinţelor sociale;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– efectua o analiză şi a colecta date din 
toate statele membre privind accesul la 
locuinţe sociale al celor mai vulnerabile 
grupuri de persoane;

Or. en

Amendament 266
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 – liniuţa 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendament

– elabora politici neutre de posesiune care 
sprijină opţiuni de locuinţe abordabile, 
precum acoperirea chiriilor şi 
cooperativele de locuinţe;

Or. en
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Amendament 267
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

16a. solicită statelor membre să garanteze 
că toţi cetăţenii îşi pot permite o locuinţă, 
impunând drept bază pentru creşterile 
chiriilor obiectivizarea preţurilor – o 
metodă care permite creşterea moderată a 
preţurilor imobiliare – şi adaptând 
politica fiscală pentru a limita 
speculaţiile;

Or. en

Amendament 268
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

16a. recomandă adoptarea de măsuri 
pentru abordarea îmbătrânirii populaţiei 
şi a nevoii de a oferi acces la locuinţe 
abordabile, adecvate şi decente pentru 
numărul în creştere al persoanelor în 
vârstă din UE;

Or. en

Amendamentul 269
Karima Delli, Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită Comisiei să pună în aplicare 
fără întârziere Rezoluţia Parlamentului 
European referitoare la o strategie a 
Uniunii Europene privind persoanele fără 
adăpost;

Or. fr

Amendament 270
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

16b. solicită statelor membre să includă în 
reformele lor naţionale o componentă 
specială dedicată dezvoltării de soluţii 
abordabile pentru a permite persoanelor 
în vârstă să locuiască în casele lor cât mai 
mult posibil, având în vedere că este de 
dorit îmbunătăţirea condiţiilor de acces la 
parcul existent de locuinţe, ajutând 
persoanele să trăiască în continuare în 
locuinţele lor şi facilitând redobândirea 
de către acestea a unei vieţi sociale prin 
sporirea independenţei lor personale;

Or. en

Amendamentul 271
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. încurajează punerea în aplicare a 
unor modele integrate de cooperare care 
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reunesc servicii sociale şi de sănătate, 
precum şi servicii de însoţire a 
persoanelor defavorizate, locatorilor 
sociali şi asociaţiilor, în ceea ce priveşte 
însoţirea persoanelor vulnerabile pentru 
accesul la locuinţă;

Or. fr

Amendamentul 272
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. invită statele membre să ducă la bun 
sfârşit politici în domeniul locuinţelor 
bazate pe principiul neutralităţii între 
accesul la proprietate şi investiţiile private 
în locuinţe şi în locuinţele sociale, cu 
respectarea diversităţii situaţiilor locale;

Or. fr

Amendamentul 273
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16d. solicită Comisiei, statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să aloce fonduri 
structurale în vederea construirii de 
locuinţe şi adăposturi pentru comunităţile 
marginalizate, în special locuinţe sociale, 
consemnând această prioritate în cadrul 
programelor operaţionale; în acest sens, 
invită Comisia şi Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să 
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dezvolte schimburi de bune practici între 
autorităţile locale pe baza unor criterii 
comune şi transparente;

Or. fr

Amendamentul 274
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16e. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să investească 
în construcţii şi în adaptarea locuinţelor 
sociale abordabile ca răspuns la starea de 
deteriorare şi la riscurile pentru sănătate 
ale locuinţelor degradate, la diversitatea 
modelelor de familie, la îmbătrânirea 
populaţiei şi, în special la menţinerea la 
domiciliu a persoanelor în vârstă 
dependente, la nevoile specifice ale 
persoanelor cu handicap şi ale tinerilor, 
în special în ceea ce priveşte mobilitatea 
rezidenţială şi profesională; recomandă, 
în acest scop, recursul la fonduri 
structurale pentru următoarea 
programare (2014-2020); consideră că 
însoţirea socială pentru accesul la 
locuinţă este un factor al creării de locuri
de muncă din sectoarele sănătăţii şi 
serviciilor sociale, care sunt 
indispensabile pentru a răspunde 
provocărilor societale actuale şi viitoare, 
cum ar fi îmbătrânirea populaţiei; 
subliniază rolul pozitiv pe care fondul 
european de antreprenoriat social ar 
putea să-l aibă pentru proiectele de 
însoţire şi de incluziune în domeniul 
locuinţelor;

Or. fr
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Amendamentul 275
Karima Delli, Raül Romeva i Rueda, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16f. invită statele membre şi autorităţile 
regionale şi locale să ia măsuri eficace şi 
stimulative, pe baza unor analize 
prospective privind nevoile de locuinţă, 
pentru a combate neocuparea pe termen 
lung a locuinţelor, în special în zonele 
caracterizate printr-un dezechilibru între 
cerere şi ofertă, în vederea combaterii 
speculaţiilor imobiliare şi a mobilizării 
acestor locuinţe cu scopul de a fi 
transformate în locuinţe sociale;

Or. fr

Amendament 276
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendament

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale; este de 
părere că serviciile de intermediere ar 
trebui reglementate în conformitate cu 
ideea că partea care solicită iniţial un 
serviciu (proprietarul bunului imobiliar) 
ar trebui să plătească serviciul prestat;

Or. en
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Amendamentul 277
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale; 
subliniază, în acest sens, relevanţa unor 
sisteme în vigoare în anumite state 
membre, precum o listă cu criterii legale 
de atribuire, precise şi transparente, care 
favorizează diversitatea socială, 
anonimizarea cererilor de locuinţe 
sociale, publicitatea locuinţelor vacante, 
instituirea unor sisteme de evaluare a 
cererilor, separarea organismelor care 
controlează respectarea criteriilor şi 
atribuie locuinţe, sau o guvernanţă 
corespunzătoare în ceea ce priveşte 
atribuirea cu scopul de a favoriza 
diversitatea socială la scară largă;

Or. fr

Amendament 278
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendament

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
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cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor
celor mai vulnerabile, care conduc la
consolidarea segregării spaţiale;

cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
orice efect  de evitare pentru populaţiile
cele mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;
(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendament 279
Emer Costello

Propunerea de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendament

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale şi pentru a 
facilita o diversitate socială în domeniul 
locuinţelor sociale;

Or. en

Amendament 280
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendament

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
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îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;

îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, precum familiile 
monoparentale, cuplurile tinere fără loc 
de muncă, persoanelor cu handicap etc., 
care conduc la consolidarea segregării 
spaţiale;

Or. en

Amendament 281
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendament

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale;

17. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să simplifice 
cererile de locuinţă socială şi să 
îmbunătăţească transparenţa şi 
imparţialitatea în atribuirea de locuinţe 
pentru a combate toate discriminările şi 
toate fenomenele de evitare a populaţiilor 
celor mai vulnerabile, care conduc la 
consolidarea segregării spaţiale; solicită 
statelor membre să garanteze că trăiesc în 
locuinţe sociale persoane provenite din 
diferite medii sociale pentru a preveni 
formarea de ghetouri şi creşterea gradului 
de gentrificare;

Or. en

Amendament 282
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

17a. recomandă statelor membre şi 
autorităţilor responsabile să ia măsuri 
pentru a îmbunătăţi accesul la locuinţe 
abordabile prin creşterea numărului şi a 
calităţii locuinţelor sociale la un preţ 
abordabil şi prin dezvoltarea integrării lor 
în servicii comunitare sociale şi de 
asistenţă, utilizând FSE şi alte fonduri 
structurale pentru a obţine acest rezultat;

Or. en

Amendamentul 283
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. recomandă ca statele membre, având 
în vedere circumstanţele lor sociale, 
economice şi culturale, să stabilească 
criterii transparente şi imparţiale pentru 
alocarea de locuinţe sociale, precum:
- luarea în considerare a venitului net,
- luarea în considerare a cheltuielilor cu 
sănătatea şi educaţia (până la o limită),
- considerarea tinerilor cu vârste sub 25 
de ani ca fiind dependenţi,
- considerarea persoanelor cu handicap 
care nu pot realiza o activitate 
profesională ca lucrători dependenţi 
(chiar şi atunci când primesc o pensie);

Or. pt

Amendament 284
Kinga Göncz
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

17a. îndeamnă Comisia să disemineze 
bunele practici ale statelor membre 
privind locuinţele sociale;

Or. en

Amendament 285
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

17a. subliniază că locuinţele sociale ar 
trebui să contribuie, atunci când sunt 
coordonate cu servicii eficace comunitare 
şi alte servicii sociale, la dezvoltarea 
capacităţii de viaţă independentă 
personală, oferind asistenţă persoanelor 
vulnerabile din punct de vedere social sau 
persoanelor defavorizate pentru a trece la 
un stil de viaţă mai independent, 
depinzând mai puţin de protecţia socială 
şi având o autonomie personală mai 
mare;

Or. en

Amendament 286
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

17a. solicită autorităţilor publice şi private 
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responsabile să includă în mod sistematic 
module privind accesibilitatea sectorului 
construcţiilor şi a proiectelor universale 
în sistemele de formare în domeniul 
ingineriei, al arhitecturii, al planificării 
urbane şi al construcţiilor;

Or. en

Amendament 287
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

17a. regretă tendinţa mondială de a limita 
oferta de locuinţe sociale şi invită statele 
membre să includă familiile din clasa de 
mijloc, adesea excluse, în programe 
privind locuinţele sociale, deoarece 
acestea ar putea să sufere din cauza 
sărăciei ca şi alte gospodării din cauza 
crizei economice;

Or. en

Amendamentul 288
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că angajamentul Uniunii 
în favoarea dezvoltării urbane durabile 
integrate, în special în favoarea 
locuinţelor sociale, în vederea unei mai 
bune integrări a cartierelor aflate în 
dificultate în mediul lor urban şi a 
combaterii sărăciei şi a excluziunii 
sociale, este eficace; prin urmare, solicită 
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statelor membre şi autorităţilor 
responsabile să recurgă într-o mai mare 
măsură la fondurile structurale în mod 
integrat (FEDER, FSE), precum şi la BEI 
şi la alte soluţii financiare şi să faciliteze 
coordonarea şi sinergiile între ele; 
consideră că participarea adecvată a 
locuitorilor şi dezvoltarea puterii lor de 
decizie înainte şi în timpul construirii şi 
renovării de locuinţe sociale contribuie la 
consolidarea incluziunii şi coeziunii 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 289
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. invită statele membre şi Comisia 
Europeană să sprijine şi să promoveze 
dezvoltarea şi schimbul inovator şi 
eficient de bune practici în punerea în 
aplicare a dreptului la locuinţă al 
grupurilor în special vulnerabile şi 
marginalizate;

Or. es

Amendament 290
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

17b. observă cu regret, în ceea ce priveşte 
combaterea violenţei domestice, că deseori 
există o probabilitate mult mai mare ca 
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victimele violenţei domestice să continue 
să locuiască într-un mediu marcat de 
abuzuri dacă nu dispun de capacitatea 
financiară de a-şi găsi locuinţe adecvate; 
invită statele membre să furnizeze servicii 
integrate familiilor, precum centre locale 
de justiţie familială, în cadrul cărora 
victimelor violenţei domestice le este 
facilitat accesul la locuinţe sigure şi 
abordabile şi la servicii sociale conexe;

Or. en

Amendamentul 291
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. solicită Comisiei un studiu privind 
eficacitatea modelelor de investiţii cu 
impact social în sectorul locuinţelor 
sociale, ţinând cont de potenţialul 
fondurilor structurale, utilizate sub formă 
de instrumente financiare şi eventual 
combinate cu alte surse de finanţare, în 
favoarea investiţiilor cu impact social în 
domenii precum crearea, la nivel local, de 
locuri de muncă ecologice sau pentru 
tineri, şi în domeniul incluziunii sociale 
prin intermediul locuinţelor în favoarea 
persoanelor marginalizate;

Or. fr

Amendament 292
Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 c (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

17c. aminteşte că politicile în domeniul 
locuinţelor sociale joacă un rol important 
în combaterea sărăciei în rândul copiilor 
prin eradicarea sărăciei familiilor şi prin 
prevenirea transmiterii de la o generaţie 
la alta a dezavantajelor sociale;

Or. en

Amendament 293
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendament

18. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
sărăcia energetică care afectează între 50 
şi 125 de milioane de europeni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
sărăcia energetică care afectează între 50 şi 
125 de milioane de europeni;

18. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
sărăcia energetică care afectează între 50 şi 
125 de milioane de europeni şi care rezultă 
în principal din combinaţia unor venituri 
mici pentru casă cu o calitate proastă a 
încălzirii şi a izolaţiei şi cu costuri 
energetice prea ridicate;

Or. fr
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Amendament 295
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendament

19. solicită statelor membre să definească
fenomenul de precaritate energetică;
reaminteşte faptul că precaritatea
energetică trebuie considerată nu doar 
din perspectiva cheltuielilor şi a preţului
energiei, ci şi sub aspect calitativ, legat în 
special de comportamentele şi obiceiurile
de consum ale locuitorilor;

19. solicită Comisiei să adopte o 
comunicare privind combaterea
fenomenului de sărăcie energetică, 
îndemnând statele membre să ia măsuri 
în cea ce priveşte reglementarea adecvată 
a preţului energiei pentru consumatorii 
vulnerabili, precum şi măsuri de 
influenţare a comportamentului şi a 
obiceiurilor de consum ale locuitorilor;
subliniază că deseori grupurile 
vulnerabile nu îşi pot permite noi aparate 
electrocasnice cu consum scăzut de 
energie;

Or. en

Amendamentul 296
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită statelor membre să definească 
fenomenul de precaritate energetică; 
reaminteşte faptul că precaritatea
energetică trebuie considerată nu doar din 
perspectiva cheltuielilor şi a preţului 
energiei, ci şi sub aspect calitativ, legat în 
special de comportamentele şi obiceiurile 
de consum ale locuitorilor;

19. solicită statelor membre să definească 
fenomenul de sărăcie energetică şi să 
adapteze definiţia sa la propria situaţie 
naţională; cu toate acestea, consideră că 
sărăcia energetică trebuie considerată nu 
doar din perspectiva cheltuielilor şi a 
preţului energiei, deoarece prezintă, de 
asemenea, un aspect calitativ, legat în 
special de comportamentele şi obiceiurile 
de consum ale locuitorilor;

Or. fr
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Amendament 297
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendament

19. solicită statelor membre să definească 
fenomenul de precaritate energetică;
reaminteşte faptul că precaritatea 
energetică trebuie considerată nu doar din 
perspectiva cheltuielilor şi a preţului 
energiei, ci şi sub aspect calitativ, legat în 
special de comportamentele şi obiceiurile 
de consum ale locuitorilor;

19. reaminteşte faptul că sărăcia energetică 
trebuie considerată nu doar din perspectiva 
cheltuielilor şi a preţului energiei, ci şi sub 
aspect calitativ, legat în special de 
comportamentele şi obiceiurile de consum 
ale locuitorilor;

Or. en

Amendament 298
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendament

19. solicită statelor membre să definească 
fenomenul de precaritate energetică; 
reaminteşte faptul că precaritatea 
energetică trebuie considerată nu doar din 
perspectiva cheltuielilor şi a preţului 
energiei, ci şi sub aspect calitativ, legat în 
special de comportamentele şi obiceiurile 
de consum ale locuitorilor;

19. solicită statelor membre să definească 
fenomenul de sărăcie energetică; 
reaminteşte faptul că sărăcia energetică 
trebuie considerată nu doar din perspectiva 
cheltuielilor şi a preţului energiei, ci şi sub 
aspect calitativ, legat de comportamentele 
şi obiceiurile de consum ale locuitorilor;

(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendamentul 299
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas
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Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. solicită Comisiei Europene şi statelor 
membre să garanteze că consolidarea 
pieţei interne a energiei este în mod 
obligatoriu însoţită de măsuri de protecţie 
a consumatorilor vulnerabili;

Or. fr

Amendamentul 300
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate precaritatea 
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife 
sociale, ajutoare individuale sau integrate 
în alte ajutoare sociale, prevenirea 
neplăţii facturilor, protejarea împotriva 
întreruperilor de aprovizionare) şi 
susţinând măsurile de însoţire a locuitorilor 
pentru a promova comportamente mai 
econoame, încurajând în acelaşi timp 
îmbunătăţirea performanţei energetice a 
locuinţelor celor mai energivore, prin 
pârghii financiare eficace pe termen lung;

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate sărăcia
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile şi 
susţinând măsurile de însoţire a locuitorilor 
pentru a promova un mod de viaţă mai 
economic, încurajând în acelaşi timp 
îmbunătăţirea performanţei energetice a 
locuinţelor celor mai energivore, prin 
pârghii financiare eficace pe termen lung;

Or. fi

Amendamentul 301
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate precaritatea 
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife 
sociale, ajutoare individuale sau integrate 
în alte ajutoare sociale, prevenirea 
neplăţii facturilor, protejarea împotriva 
întreruperilor de aprovizionare) şi 
susţinând măsurile de însoţire a 
locuitorilor pentru a promova 
comportamente mai econoame, încurajând 
în acelaşi timp îmbunătăţirea 
performanţei energetice a locuinţelor 
celor mai energivore, prin pârghii 
financiare eficace pe termen lung;

20. consideră că dreptul de acces la 
energie este esenţial pentru o viaţă 
demnă; îndeamnă statele membre, în 
special prin intermediul autorităţilor 
publice de reglementare în domeniul 
energiei, să ia măsuri integrate pentru a 
combate sărăcia energetică, pe baza unor 
audituri energetice locale:

Or. fr

Amendament 302
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendament

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate precaritatea
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife 
sociale, ajutoare individuale sau integrate 
în alte ajutoare sociale, prevenirea neplăţii 
facturilor, protejarea împotriva 
întreruperilor de aprovizionare) şi 
susţinând măsurile de însoţire a locuitorilor 
pentru a promova comportamente mai 
econoame, încurajând în acelaşi timp 
îmbunătăţirea performanţei energetice a 
locuinţelor celor mai energivore, prin 
pârghii financiare eficace pe termen lung;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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(Corectură lingvistică.)

Or. en

Amendament 303
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendament

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate precaritatea
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife 
sociale, ajutoare individuale sau integrate 
în alte ajutoare sociale, prevenirea neplăţii 
facturilor, protejarea împotriva 
întreruperilor de aprovizionare) şi 
susţinând măsurile de însoţire a locuitorilor 
pentru a promova comportamente mai 
econoame, încurajând în acelaşi timp 
îmbunătăţirea performanţei energetice a 
locuinţelor celor mai energivore, prin 
pârghii financiare eficace pe termen lung;

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
integrate pentru a combate sărăcia 
energetică, pe baza unor audituri energetice 
locale, furnizând sprijin financiar în ceea 
ce priveşte costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife 
sociale, ajutoare individuale sau integrate 
în alte ajutoare sociale, prevenirea neplăţii 
facturilor, protejarea împotriva 
întreruperilor de aprovizionare) şi 
susţinând măsurile de însoţire a locuitorilor 
pentru a promova un mod de viaţă mai 
economic, încurajând în acelaşi timp 
îmbunătăţirea performanţei energetice a 
locuinţelor celor mai energivore, prin 
pârghii financiare eficace pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 304
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 – liniuţa 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (taxarea 
progresivă a energiei, ajutoare individuale 
sau integrate în alte ajutoare sociale, 
prevenirea neplăţii facturilor, protejarea 
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împotriva întreruperilor de 
aprovizionare),

Or. fr

Amendamentul 305
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 – liniuţa 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- creând fonduri naţionale sau regionale 
specifice al căror obiectiv este reducerea 
sărăciei energetice, care ar putea fi 
alimentate printr-o contribuţie financiară 
din partea furnizorilor de energie cu 
privire la obligaţiile lor de a reduce 
consumul în aplicarea Directivei 2012/27 
privind eficienţa energetică,

Or. fr

Amendamentul 306
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 – liniuţa 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- susţinând măsurile de însoţire a 
locuitorilor pentru a promova un mod de 
viaţă mai economic,

Or. fr

Amendamentul 307
Karima Delli
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20 – liniuţa 4 (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- încurajând îmbunătăţirea performanţei 
energetice a locuinţelor celor mai 
energivore, prin pârghii financiare 
eficace pe termen lung atât în zonele 
urbane, cât şi în zonele rurale, fără a avea 
un impact puternic asupra costului 
locuinţelor locatarilor după deducerea 
economiilor de energie realizate; solicită 
Comisiei să îşi ia angajamentul unei 
coordonări  şi să studieze punerea în 
aplicare a instrumentelor stimulative;

Or. fr

Amendament 308
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

20a. subliniază că eficienţa energetică a 
locuinţelor ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la creşterea puterii de 
cumpărare a locuitorilor şi a chiriaşilor; 
costurile de reabilitate a clădirilor sunt 
reflectate în chirie numai în măsura în 
care acestea sunt egale cu economiile de 
energie de care beneficiază chiriaşii;

Or. en

Amendament 309
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

20a. ia act de rolul esenţial al eficienţei 
energetice şi al evitării sărăciei energetice 
în caracterul accesibil general al 
locuinţelor atât din sectorul privat, cât şi 
public; reaminteşte că accesibilitatea 
tuturor tipurilor de locuinţe ar trebui 
analizată nu doar din perspectiva plăţii 
chiriei, ci şi din perspectiva facturilor 
conexe la energie care depind de 
performanţa energetică a locuinţelor în 
cauză;

Or. en

Amendament 310
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

20a. solicită statelor membre să creeze un 
sistem corect şi transparent de alocare a 
locuinţelor sociale care ar trebui să ţină 
seama de situaţia socioeconomică şi 
familială a solicitantului şi ar trebui să 
acorde prioritate familiilor tinere, mari, 
monoparentale şi persoanelor cu 
handicap şi celor în vârstă;

Or. en

Amendament 311
Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendament

20a. subliniază că măsurile de eficienţă 
energetică a locuinţelor ar trebui, în 
primul rând, să crească puterea de 
cumpărare a locuitorilor şi a chiriaşilor;

Or. en

Amendamentul 312
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. reaminteşte că sectorul construcţiilor 
de locuinţe reprezintă cel mai mare 
potenţial de economii de energie; 
subliniază că pe termen mediu şi lung, în 
măsura în care costurile de reabilitare 
energetică nu depăşesc economiile de 
energie realizate, măsurile privind 
eficienţa energetică pot antrena beneficii 
directe pentru puterea de cumpărare a 
gospodăriilor şi pentru condiţiile lor de 
viaţă; subliniază că aceste măsuri 
favorizează, de asemenea, reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon şi crearea de 
locuri de muncă, susţinerea economiei 
locale şi reducerea cheltuielilor de 
sănătate;

Or. fr

Amendamentul 313
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. invită statele membre să pună în 
aplicare o fiscalitate atrăgătoare pentru a 
stimula proprietarii să amelioreze 
eficienţa energetică a locuinţelor şi să 
îmbunătăţească definiţia „locuinţelor 
decente” cu scopul de a restricţiona 
închirierea locuinţelor celor mai 
energivore de către persoanele cu venituri 
mici;

Or. fr

Amendament 314
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

20b. subliniază eventualele beneficii, în 
special ale programelor de subvenţionare 
a implementării eficienţei energetice şi a 
generării de microsurse de energie 
regenerabile în locuinţele sociale, 
distribuindu-se corect beneficiile 
economiilor la facturile de energie şi 
profiturile energetice generate între 
chiriaşi şi asociaţiile de gestionare a 
locuinţelor sau proprietari, pentru ca 
chiriaşii să primească facturi mai mici şi 
pentru ca proprietarii să finanţeze în 
continuare renovarea şi îmbunătăţirea în 
general a locuinţelor;

Or. en

Amendamentul 315
Karima Delli, Phil Bennion, Alejandro Cercas
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. consideră că măsurile de reabilitare 
energetică pentru combaterea sărăciei 
energetice contribuie la prevenirea în 
materie de sănătate (afecţiuni respiratorii 
şi cardiovasculare, alergii, astm, 
intoxicaţii alimentare sau cu monoxid de 
carbon, impactul asupra sănătăţii mentale 
a locatarilor);

Or. fr

Amendament 316
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

20c. reaminteşte importanţa programelor 
de îmbunătăţire a performanţei energetice 
în sporirea accesibilităţii locuinţelor 
sociale şi a locuinţelor din sectorul privat; 
subliniază ca este necesar ca Comisia să 
clarifice orientările privind ajutoarele de 
stat în ceea ce priveşte fondurile naţionale 
şi fondurile UE destinate unor astfel de 
renovări şi investiţii şi să garanteze 
flexibilitate, oricând este posibil, pentru a 
se asigura că astfel de investiţii efectuate 
de asociaţii de gestionare a locuinţelor 
sau proprietari privaţi beneficiază de cele 
mai adecvate fluxuri de finanţare cu 
scopul de a realiza acest obiectiv dublu, 
social şi de mediu, fără a încălca normele 
de concurenţă ale UE;

Or. en
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Amendamentul 317
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20c. sprijină eligibilitatea pentru FEDER, 
în perioada 2014-2020, a acţiunilor de 
îmbunătăţire a performanţei energetice a 
locuinţelor; reaminteşte poziţia 
Parlamentului European privind alocarea 
unui procent de 22 % din pachetul 
FEDER pentru investiţii prioritare de 
sprijinire a trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de CO2 în toate sectoarele; 
încurajează statele membre, autorităţile 
locale şi regionale, precum şi toţi 
partenerii implicaţi să recurgă la FEDER 
pentru lucrările de îmbunătăţire a 
performanţei energetice, în special pentru 
cele destinate gospodăriilor celor mai 
afectate de sărăcia energetică;

Or. fr

Amendamentul 318
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20d. insistă asupra rolului pe care 
furnizorii de energie trebuie să îl aibă în 
ceea ce priveşte prevenirea şi
reglementarea cazurilor de contencios, în 
special prin instalarea unor contoare 
inteligente, instituirea unui serviciu de 
relaţii cu clienţii şi îmbunătăţirea 
transparenţei preţurilor;

Or. fr
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Amendamentul 319
Karima Delli, Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20e. invită statele membre să informeze 
mai bine gospodăriile prin campanii de 
informare cu privire la consumul mai 
responsabil de resurse şi la ajutoarele la 
care au acces printr-o însoţire socială 
adaptată şi să desfăşoare campanii de 
informare şi de sensibilizare, în special a 
profesioniştilor din sectorul social, cu 
privire la provocările sărăciei energetice;

Or. fr

Amendament 320
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendament

21. invită statele membre să elaboreze 
baze de date naţionale referitoare la 
precaritatea energetică şi să le transmită 
Observatorului european pentru locuinţe;

eliminat

Or. en

Amendament 321
Csaba Sógor

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendament

21. invită statele membre să elaboreze 
baze de date naţionale referitoare la 
precaritatea energetică şi să le transmită 
Observatorului european pentru locuinţe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 322
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să elaboreze baze 
de date naţionale referitoare la precaritatea 
energetică şi să le transmită 
Observatorului european pentru locuinţe;

21. solicită statelor membre să elaboreze 
baze de date naţionale referitoare la 
sărăcia energetică;

Or. fi

Amendamentul 323
Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să elaboreze baze 
de date naţionale referitoare la precaritatea
energetică şi să le transmită Observatorului 
european pentru locuinţe;

21. solicită statelor membre să elaboreze 
baze de date naţionale de bună calitate 
referitoare la sărăcia energetică, ţinând 
cont în special de tipurile de energie, de 
procentul plăţilor efectuate pentru o 
încălzire adecvată, de calitatea locuinţelor 
şi de arieratele de plată, care să fie 
transmise Observatorului european pentru 
locuinţe;

Or. fr



PE506.094v02-00 156/157 AM\929261RO.doc

RO

Amendament 324
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

21a. subliniază că măsurile de eficienţă 
energetică a locuinţelor ar trebui, în
primul rând, să crească puterea de 
cumpărare a locuitorilor şi a chiriaşilor;

Or. en

Amendament 325
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendament

21a. subliniază că măsurile de eficienţă 
energetică a locuinţelor pot creşte puterea 
de cumpărare a locuitorilor;

Or. en

Amendamentul 326
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. subliniază nevoia de a elabora 
planuri de instalare care să ţină cont de şi 
să combată formele nesustenabile de 
ocupare a terenului şi impermeabilizarea 
solului, în conformitate cu orientările 
Comisiei privind obiectivul de atingere a 
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unui nivel zero de degradare a solului, 
obiectiv ce trebuie realizat până în 2050;

Or. it


