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Изменение 1
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно, 
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналото и настоящо 
планиране на европейските средства;

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно, 
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването, с 
оглед на борбата със социалната 
изолация и бедността, на политиките 
в областта на социалните жилища в 
миналото и настоящо планиране на 
европейските средства и за осигуряване 
на социални жилища чрез тези 
средства;

Or. en

Изменение 2
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно,
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналото и настоящо 
планиране на европейските средства;

1. подчертава ролята на Европейския 
парламент, и по-конкретно на 
парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналите, както и в 
рамките на новите регламенти за 
структурните фондове.

Or. de

Изменение 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно, 
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналото и настоящо 
планиране на европейските средства;

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно, 
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналото и настоящо 
планиране на европейските средства; 
подчертава необходимостта да се 
гарантира целенасочена подкрепа за 
държавите, които са изправени пред 
тревожно увеличаване на 
безработицата и бедността;

Or. en

Изменение 4
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава основната роля на 
Европейския парламент и по-конкретно, 
на парламентарната комисия по 
регионално развитие, за включването на 
политиките в областта на социалните 
жилища в миналото и настоящо 
планиране на европейските средства;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 5
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. препоръчва на Комисията да 
отчете напредъка в областта на 
настаняването на лица в 
неравностойно положение, 
постигнат до момента от местните 
органи, и да очертае приоритетите 
на местно и регионално равнище във 
връзка с отпускането на бъдещо 
финансиране;

Or. ro

Изменение 6
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че концепцията за 
социално жилищно настаняване е 
различна в различните държави 
членки; въпреки това счита, че 
въвеждането на общовалидно 
определение не би било уместно; 
счита, че задължението да осигурят 
определението и организацията по 
отношение на предлагането на 
социални жилища принадлежи на 
държавите членки;

Or. fr

Изменение 7
Salvatore Caronna

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията, в 
светлината на най-добрите 
практики, съществуващи в някои
държави членки, да преразгледа 
определението за социално жилищно 
настаняване с цел в него да бъдат 
включени допълнителни категории 
бенефициенти;

Or. it

Изменение 8
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496),
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в 
областта на топлинното 
преустройство, насърчаването на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници, на интегрирани 
действия по устойчиво градоустройство, 
както и борбата срещу изолацията чрез 
предоставянето на достъп на 
маргинализираните общности до 
жилища и качествени социални услуги 
на достъпни цени, да бъдат изцяло
допустими;

2. подчертава предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
инвестициите в областта на 
енергийната ефективност, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на групи от населението в по-
неравностойно икономическо 
положение до подпомагани с публично 
финансиране жилища и социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
допустими; посочва, че подпомаганото 
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с публично финансиране 
строителство трябва до бъде 
съпътствано от развитието на 
публичната и социалната 
инфраструктура. 

Or. de

Изменение 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
и на най-онеправданите слоеве от 
населението до жилища и качествени 
социални услуги на достъпни цени, да 
бъдат изцяло допустими; подчертава 
обаче, че в категориите 
бенефициенти следва да бъдат 
включени всички нови уязвими групи 
от населението, създадени от 
кризата, чиито достъп до жилища е 
ограничен, като същевременно бъдат 
проучени допълнителни новаторски 
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политики, особено такива, които 
могат да бъдат осъществени 
посредством структурните фондове, 
за да се насърчи създаването на 
взаимодействия и партньорства на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 10
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изменението на климата, социалната 
изолация и бедността чрез 
предоставянето на достъп на 
маргинализираните общности до 
жилища и качествени социални услуги 
на достъпни цени и чрез гарантиране 
на подходящо и достъпно 
настаняване на групите от хора в 
неравностойно положение и на други 
целеви групи от населението, да бъдат 
изцяло допустими;
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Or. en

Изменение 11
Mojca Kleva Kekuš

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните 
общности, особено на уязвимите групи 
сред жените като мигрантите, 
жените от малцинствени групи, 
възрастните, жените с увреждания и 
самотните майки, до жилища и 
качествени социални услуги на 
достъпни цени, да бъдат изцяло 
допустими;

Or. en

Изменение 12
Younous Omarjee
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

2. подчертава колко е важно 
държавите членки да поемат своята 
отговорност по отношение на 
правото на жилище; в този смисъл
приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

Or. fr

Изменение 13
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
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регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614), 
регламент относно Кохезионния фонд 
(КФ) (COM(2011)0274) и на регламент 
относно Европейския социален фонд 
(ЕСФ) (COM(2011)0607/2), които да 
позволят приоритетните инвестиции в 
областта на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

Or. en

Изменение 14
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
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градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

градоустройство, насърчаване на 
социална и солидарна икономика,
както и борбата срещу изолацията чрез 
предоставянето на достъп на 
маргинализираните общности до 
жилища и качествени социални услуги 
на достъпни цени, да бъдат изцяло 
допустими;

Or. fr

Изменение 15
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0607/2 и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство, както и борбата срещу 
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

2. приветства предложенията на 
Европейската комисия за регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби (COM(2012)0496), 
регламент относно специални 
разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (COM(2011)0614) и на 
регламент относно Европейския 
социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят 
приоритетните инвестиции в областта 
на топлинното преустройство, 
насърчаването на използването на 
възобновяеми енергийни източници, на 
интегрирани действия по устойчиво 
градоустройство и устройство на 
територията, както и борбата срещу
изолацията чрез предоставянето на 
достъп на маргинализираните общности 
до жилища и качествени социални 
услуги на достъпни цени, да бъдат 
изцяло допустими;

Or. en
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Изменение 16
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на 
принципа на многостепенното 
управление, с местните и регионални 
структури, за да определят 
приоритетите и да уточнят начините на 
използване, включително и най-вече 
съвместното използване на ЕФРР и на 
ЕСФ, както и по отношение на 
социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР); счита, че по-добро 
интегриране на структурните фондове 
може да насърчи устойчивото развитие 
на кварталите в неравностойно 
положение, като се избегне вредна 
сегрегация и по този начин се насърчи 
многообразието и социалното 
сближаване; изразява желание да бъдат 
потвърдени и разширени програмите за 
техническа подкрепа и 
специализираните фондове;

3. насърчава държавите членки да 
привлекат, при спазване на 
принципите за партньорство и
многостепенното управление, местните 
и регионални структури, както и 
партньорите като цяло, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, в рамките на 
партньорските споразумения и 
оперативните програми, включително 
и най-вече интегрираното и 
координирано използване на ЕФРР и на 
ЕСФ, както и по отношение на 
социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на ЕЗФРСР; подчертава значението 
на новите инструменти за 
интегрирано развитие (CLLD и ITI) за 
прилагане на интегрирани стратегии 
за настаняване, при които органите 
за социално жилищно настаняване и 
гражданите се очаква да играят 
водеща роля; счита, че по-добро 
интегриране на структурните фондове 
може да насърчи устойчивото развитие 
и приобщаването на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи смесването и 
социалното сближаване, при 
осигуряване на участието на 
гражданите; изразява желание да 
бъдат потвърдени и разширени 
програмите за техническа подкрепа и 
използването им да бъде 
координирано с действието на 
структурните фондове;

Or. fr
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Изменение 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; във връзка с 
това подчертава значението на 
допълнителното насърчаване на 
дейности, насочени към разрешаване 
на проблема с бездомничеството в 
градските райони; изразява желание да 
бъдат потвърдени и разширени 
програмите за техническа подкрепа и 
специализираните фондове, като 
същевременно станат по-гъвкави, за 
да се справят ефективно с новите 
предизвикателства в областта на 
социалното приобщаване и 
стабилност, които могат да окажат 
значително въздействие върху 
съществуващите неравенства в 
сферата на здравеопазването и 
жилищата както на национално, 
така и на регионално равнище;
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Or. en

Изменение 18
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

3. подчертава, че гражданите, чиито 
основни жилищни потребности не са 
задоволени, най-често се обръщат 
към местните и регионалните 
органи; следователно призовава
държавите членки да сътрудничат, при 
спазване на принципа на 
многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. fr

Изменение 19
Justina Vitkauskaite
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
намалят териториалните 
неравенства и да постигнат напредък 
към по-голяма социална 
специализация по отношение на 
обществените жилища, както и за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. en

Изменение 20
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на 
принципа на многостепенното 

3. насърчава държавите членки да 
предоставят на местните и регионални 
структури по-голяма гъвкавост, за да 
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управление, с местните и регионални 
структури, за да определят 
приоритетите и да уточнят начините на 
използване, включително и най-вече 
съвместното използване на ЕФРР и на 
ЕСФ, както и по отношение на 
социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

определят приоритетите и да уточнят, в 
консултация с тях, начините на 
използване, включително и най-вече 
съвместното използване на ЕФРР и на 
ЕСФ, както и по отношение на 
социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. ro

Изменение 21
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури или с 
техните представителни 
организации, за да определят 
приоритетите и да уточнят начините на 
използване, включително и най-вече 
съвместното използване на ЕФРР и на 
ЕСФ, както и по отношение на 
социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
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неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. en

Изменение 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
с цел да се предотврати 
обезлюдяването на тези зони; счита, 
че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. ro
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Изменение 23
Mojca Kleva Kekuš

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието, 
социалното сближаване и равенството 
между половете; изразява желание да 
бъдат потвърдени и разширени 
програмите за техническа подкрепа и 
специализираните фондове;

Or. en

Изменение 24
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 

3. насърчава държавите членки да 
сътрудничат, при спазване на принципа 
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на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на 
ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение 
на социалното строителство в селските 
райони и в малките и средните градове –
на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
счита, че по-добро интегриране на 
структурните фондове може да насърчи 
устойчивото развитие на кварталите в 
неравностойно положение, като се 
избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

на многостепенното управление, с 
местните и регионални структури, за да 
определят приоритетите и да уточнят 
начините на използване, включително и 
най-вече съвместното използване на
ЕФРР, на КФ и на ЕСФ, както и по 
отношение на социалното строителство 
в селските райони и в малките и 
средните градове – на Европейски 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР); счита, че 
по-добро интегриране на структурните 
и инвестиционните фондове може да 
насърчи устойчивото развитие на 
кварталите в неравностойно положение, 
като се избегне вредна сегрегация и по 
този начин се насърчи многообразието и 
социалното сближаване; изразява 
желание да бъдат потвърдени и 
разширени програмите за техническа 
подкрепа и специализираните фондове;

Or. en

Изменение 25
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки и 
регионалните и местните структури 
да работят върху решения за 
жилищно строителство на ниски 
цени, като напр. чрез безвъзмездното 
предоставяне на публичните и 
кооперативните строители на 
жилища на земя, която е публична 
собственост;

Or. de
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Изменение 26
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че социалните жилища 
се създават и управляват по различен 
начин в държавите членки, като 
собствеността върху тях често 
принадлежи на различни равнища на 
местното, регионалното и 
националното управление, а в някои 
случаи е частна; призовава това да се 
вземе предвид, така че да се даде 
възможност всички социални 
жилища да са допустими за 
финансиране чрез наличните 
средства, включително по проекти за 
енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 27
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Европейската 
инвестиционна банка, в тясно 
сътрудничество с местните и 
регионалните органи, да увеличи 
инвестициите в сектора на 
социалното жилищно настаняване;

Or. lt

Изменение 28
Younous Omarjee
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Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
държавите членки и отговорните 
органи да поставят социалното 
смесване в основата на своите 
политики в областта на 
настаняването и предоставянето на 
социално жилище; подчертава 
значението на превенцията и 
ограничаването на явленията, 
свързани със сегрегация и 
неблагоприятна изолация в 
жилищните зони, с цел да се 
гарантира социалното сближаване; 
обръща внимание на факта, че 
изграждането на нови социални 
жилища не бива да бъде свързано с 
оформянето на „гета“, както и 
рехабилитацията на 
съществуващите жилища не бива да 
води до „джентрификация“ или 
изтласкване на по-бедните предишни 
обитатели;

Or. fr

Изменение 29
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство допринасят за 
подобряване на териториалното 
сближаване и постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“; счита, 
че те се включват в рамките на по-
глобални политики и оказват 
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място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, както и за професионалната 
мобилност, върху условията на 
общественото здравеопазване, 
защитата на околната среда и 
климата и върху намаляването на 
енергийната зависимост; в тази 
връзка насърчава държавите членки и 
заинтересованите страни като цяло 
да отделят значително място на 
инвестициите в полза на социалното 
жилищно настаняване в 
националните програми за реформа и 
в стратегическите линии на 
споразуменията за партньорство за 
периода 2014—2020 г.; подчертава 
необходимостта да се запази 
амбициозния бюджет на МФР за 
2014—2020 г., по-специално по 
отношение на политиката на 
сближаване;

Or. fr

Изменение 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват пряко положително въздействие 
върху местната икономика по 
отношение на насърчаването на 
заетостта, социалното приобщаване на 
най-онеправданите и подкрепата за 
МСП на място, върху условията на 
общественото здравеопазване и върху 
опазването на околната среда; 
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подчертава необходимостта от 
проучване и определяне на най-добри 
практики и от засилване на 
капацитета на органите на 
местната власт за прилагане на 
такива проекти;

Or. en

Изменение 31
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по- глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на 
общественото здравеопазване и върху 
опазването на околната среда;

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на политики и оказват 
положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място; доброто здраве в жилището 
допринася за здравето на гражданите;

Or. de

Изменение 32
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
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приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

приобщаване, благосъстоянието и 
подкрепата за МСП на място, върху 
условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда; подчертава, че 
мерките за енергийна ефективност и 
за възобновяема енергия по 
отношение на социалните жилища 
могат да играят основна роля и за 
постигане на целите на ЕС за 2020 г.;

Or. en

Изменение 33
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
растежа и насърчаването на заетостта, 
социалното приобщаване и борбата 
срещу бедността, обедняването и 
социалната сегрегация, подкрепата за 
МСП на място, върху условията на 
общественото здравеопазване и върху 
опазването на околната среда;

Or. en

Изменение 34
Mojca Kleva Kekuš

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики, 
включително политики, в които са 
интегрирани въпросите, свързани с 
равенството между половете, и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за 
микропредприятията и МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

Or. en

Изменение 35
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на 
околната среда;

4. отбелязва, че инвестициите в 
социално строителство се включват в 
рамките на по-глобални политики и 
оказват положително въздействие върху 
местната икономика по отношение на 
насърчаването на заетостта, социалното 
приобщаване и подкрепата за МСП на 
място, върху благосъстоянието и
условията на общественото 
здравеопазване и върху опазването на
околната среда;

Or. fr

Изменение 36
Karima Delli
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Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите членки да 
улеснят и ускорят прехвърлянето на 
неизползваните средства от 
структурните фондове към проекти 
за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници в 
социалното жилищно настаняване за 
програмния период 2007—2013 г., 
предвид заключенията на 
Европейския пакт за растеж и 
работни места;

Or. fr

Изменение 37
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава държавите членки и 
техните местни и регионални органи 
да подкрепят предлагането на 
здравословни, достойни, енергийно 
ефективни и икономически достъпни 
социални жилища, особено за най-
бедните домакинства, и по-специално 
в гъсто заселените зони, където 
търсенето е най-голямо; счита, че 
предлагането трябва да бъде 
придружено от мерки, подкрепящи 
достъпа до други обществени услуги и 
основни услуги от общ интерес, както 
и от мерки, насочени към овладяване 
на разрастването на градските 
райони;

Or. fr
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Изменение 38
Maria do Céu Patrão Neves

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от тях върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от него върху 
макроикономическото и социално 
равновесие, така че приоритет 
трябва да се отдаде по-скоро на 
рехабилитацията на сградите, 
отколкото на новото строителство, 
особено в зоните с голяма гъстота на 
застрояването, в чувствителните от 
екологична гледна точка зони и в 
онези, които страдат от излишък в 
предлагането на недвижими имоти, 
като се вземе предвид енергийната 
ефективност и, когато е 
целесъобразно, предотвратяването на 
сеизмичния риск.

Or. pt

Изменение 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
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укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от тях върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

укрепването на европейското 
икономическо управление, социалното 
и регионалното сближаване, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от него върху 
макроикономическото и социално 
равновесие, особено в настоящия 
период, когато сме изправени пред 
социалните последици от 
икономическата и финансовата 
криза, бюджетните ограничения и 
ниския растеж в ЕС.

Or. en

Изменение 40
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от тях върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от него върху 
макроикономическото и социално 
равновесие; подчертава, че 
икономическите дисбаланси, 
създадени вследствие на недостъпно 
високите цени на жилищата, оказват 
значително въздействие и върху 
склонността на домакинствата да 
потребяват, което от своя страна 
допринася за изостряне на 
социалните неравенства; припомня, 
че бедните домакинства в Европа 
изразходват средно 40 % от 
средствата си за жилище и 
отопление, и че този процент 
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непрекъснато се увеличава.

Or. fr

Изменение 41
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на 
изкуствения бум в жилищния сектор и 
на отрицателните последици от тях
върху макроикономическото и социално 
равновесие.

5. счита, че инвестициите в строежа на
публично подпомагани жилища могат 
да предоставят конкретен и ефикасен
отговор при укрепването на 
европейското икономическо 
управление, по-конкретно при 
предприемането на мерки срещу
изкуствения бум в жилищния сектор и 
срещу отрицателните последици от него
върху макроикономическото и социално 
равновесие.

Or. de

Изменение 42
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от тях върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен, адекватен и ефикасен 
отговор при укрепването на 
европейското икономическо 
управление, по-конкретно при контрола 
на изкуствения бум в жилищния сектор 
и на отрицателните последици от него
върху макроикономическото и социално 
равновесие.
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Or. en

Изменение 43
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, по-
конкретно при контрола на изкуствения 
бум в жилищния сектор и на 
отрицателните последици от тях върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

5. счита, че инвестициите в строежа на 
социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при 
укрепването на европейското 
икономическо управление, който 
следва да бъде взет по-добре под 
внимание в рамките на 
икономическото и бюджетното
управление на Съюза, по-конкретно при 
контрола на изкуствения бум в 
жилищния сектор и на отрицателните 
последици от него върху 
макроикономическото и социално 
равновесие.

Or. fr

Изменение 44
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава държавите членки да се 
противопоставят на спекулативните 
тенденции в жилищното 
строителство чрез законодателни 
мерки;

Or. de
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Изменение 45
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. препоръчва на държавите членки 
да предприемат всички необходими 
мерки както за премахване на 
дискриминацията при 
разпределянето на социалните 
жилища, така и за опростяване на 
процедурите, свързани с търсенето и 
предоставянето на тези жилища, 
като се отчита особената ситуация, 
в която се намират лицата в 
неравностойно положение.

Or. ro

Изменение 46
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. с оглед на социалните дисбаланси, 
които съществуват в Европа, особено 
в новоприсъединилите се държави, 
счита, че намесата на Европейския 
съюз е от изключително значение за 
подкрепата на хората в 
неравностойно положение, особено по 
отношение на осигуряването на 
настаняване; препоръчва 
въвеждането на строги мерки, които 
да гарантират, че средствата, 
отпуснати от Съюза за изграждане 
на социални жилища, се използват в 
най-уязвимите зони.

Or. ro
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Изменение 47
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва, че жилището е голямо 
социално благо, за което специална 
отговорност носят държавите 
членки;

Or. de

Изменение 48
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава Комисията да 
представи систематизирана 
информация доколко държавите 
членки провеждат или 
благоприятстват със собствени 
средства политики, свързани с 
жилищата;

Or. de

Изменение 49
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. предлага обмен на експертен опит 
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и становища между държавите 
членки и носителите на публично 
подпомагани политики, свързани с 
жилищата в Европа;

Or. de


