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Pozměňovací návrh 1
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů;

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má v boji proti sociálnímu vyloučení a 
chudobě zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů a 
pro zpřístupnění sociálního bydlení 
prostřednictvím fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů;

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
měl v minulosti a má i dnes v rámci 
nových nařízení o strukturálních fondech 
význam pro způsobilost politiky sociálního 
bydlení;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů;

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů; 
zdůrazňuje potřebu zajistit cílenou 
podporu pro země, jež čelí znepokojivému 
nárůstu nezaměstnanosti a chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, 
má zásadní význam pro způsobilost 
politiky sociálního bydlení při plánování 
minulých i stávajících evropských fondů;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. doporučuje Komisi, aby zohlednila 
pokrok, kterého dosud dosáhly místní 
orgány v oblasti bydlení pro 
znevýhodněné osoby, a aby určila priority 
na místní a regionální úrovni pro účely 
rozdělení finančních prostředků



AM\927907CS.doc 5/29 PE506.057v01-00

CS

v budoucnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že pojem sociálního 
bydlení se v jednotlivých členských státech 
liší; domnívá se proto, že jednotná 
evropská definice by nebyla vhodná; má 
za to, že je věcí členských států, aby 
přijaly definici a zajistily organizaci 
poskytování sociálního bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby rovněž s ohledem 
na osvědčené postupy některých 
členských států přehodnotila definici 
sociálního bydlení a zahrnula pod ni další 
kategorie osob;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Joachim Zeller
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují 
plnou způsobilost prioritních investic 
v oblasti obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

2. vyzdvihuje návrhy Evropské komise, 
pokud jde o nařízení o obecných 
ustanoveních (COM(2012)0496), nařízení 
o zvláštních ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) (COM(2011)0614) a nařízení o 
Evropském sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují 
způsobilost investic v oblasti energetické 
účinnosti, podpory zdrojů obnovitelné 
energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu ekonomicky 
slabších skupin obyvatelstva k veřejně 
podporovaným obytným prostorám a 
k sociálním službám za dostupné ceny; 
poukazuje na to, že veřejně podporovaná 
bytová výstavba musí být doprovázena 
rozvojem veřejné a sociální 
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
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obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit a nejchudších 
obyvatel k sociálnímu bydlení a 
k sociálním službám dostupné kvality za 
dostupné ceny; zdůrazňuje však, že 
kategorie příjemců by měly zahrnovat 
všechny skupiny obyvatel, jež se staly 
v nedávné době zranitelnými v důsledku 
krize a které mají omezený přístup 
k bydlení, a zároveň že by měly být zjištěny 
možnosti dalších inovativních politik, 
zejména prostřednictvím strukturálních 
fondů, aby se tak posílila součinnost a 
partnerství na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
změně klimatu, sociálnímu vyloučení a 
chudobě formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny a také formou 
zajištění cenově dostupného a 
přiměřeného ubytování pro znevýhodněné 
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skupiny osob a další cílové skupiny 
obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit, zejména 
zranitelných skupin žen, například z řad 
přistěhovalců, příslušníků menšin, 
seniorů, zdravotně postižených osob a 
svobodných matek k sociálnímu bydlení a 
k sociálním službám dostupné kvality za 
dostupné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

2. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy přijaly odpovědnost v oblasti práva 
na bydlení; vítá v tomto ohledu návrhy 
Evropské komise, pokud jde o nařízení o 
obecných ustanoveních (COM(2012)0496), 
nařízení o zvláštních ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614), nařízení o Fondu 
soudržnosti (COM(2011)0274) a nařízení 
o Evropském sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
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marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 
o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst, podpory 
sociálního a solidárního hospodářství a 
v boji proti vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde 



AM\927907CS.doc 11/29 PE506.057v01-00

CS

o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti 
vyloučení formou přístupu 
marginalizovaných komunit k sociálnímu 
bydlení a k sociálním službám dostupné 
kvality za dostupné ceny;

o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(COM(2011)0614) a nařízení o Evropském 
sociálním fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), která umožňují plnou 
způsobilost prioritních investic v oblasti 
obnovy zateplení, podpory zdrojů 
obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném městském a územním 
rozvoji a v boji proti vyloučení formou 
přístupu marginalizovaných komunit 
k sociálnímu bydlení a k sociálním 
službám dostupné kvality za dostupné 
ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby v souladu se 
zásadami partnerství a víceúrovňové 
správy zapojily místní a regionální orgány
a všechny zúčastněné strany do procesu
stanovení priorit, především způsobů 
integrovaného a koordinovaného 
využívání EFRR a ESF, a pokud jde o 
sociální bydlení ve venkovských oblastech 
a ve středně velkých a malých městech, 
EZFRV; zdůrazňuje vhodnost nových 
nástrojů integrovaného rozvoje (místní 
rozvoj se zapojením místních komunit a 
integrovaného přístupu územního rozvoje) 
pro zavedení integrovaných strategií na 
podporu bydlení, v jejichž rámci by 
nejdůležitější úlohu hráli subjekty 
působící v oblasti sociálního bydlení a 
obyvatelé; domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla při zapojení 
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obyvatel podpořit udržitelný rozvoj a 
odstranění izolovanosti znevýhodněných 
čtvrtí, zabránit škodlivé segregaci a přispět 
tak k rozmanitosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si zachování a rozšíření programů 
technické pomoci a jejich využívání 
v koordinaci s opatřeními strukturálních 
fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
v tomto ohledu zdůrazňuje význam dalších 
podpůrných opatření pro řešení 
bezdomovectví v městských oblastech; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů a zároveň zvýšení 
jejich pružnosti, aby se mohly lépe 
vypořádat s novými výzvami, pokud jde o
sociální začlenění a stabilitu společnosti;
ty by mohly mít značný dopad na stávající 
nerovnost v oblasti zdraví a bydlení, a to 
jak na vnitrostátní, tak na regionální 
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úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. zdůrazňuje, že místní a regionální 
orgány jsou velmi často hlavními partnery 
dialogu pro občany, jejichž základní 
potřeby v oblasti bydlení nejsou 
uspokojeny; žádá proto členské státy, aby 
dodržovaly zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na snižování nerovností mezi 
územími s cílem vnést větší míru 
specializace do oblasti sociálního bydlení,
na stanovení priorit, především společných 
způsobů využívání EFRR a ESF, a pokud 
jde o sociální bydlení ve venkovských 
oblastech a ve středně velkých a malých 
městech, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV); domnívá se, 
že lepší integrace strukturálních fondů by 
mohla podpořit udržitelný rozvoj 
znevýhodněných čtvrtí, zabránit škodlivé 
segregaci a přispět tak k různorodosti a 
k sociální soudržnosti; přeje si opětovné 
potvrzení a rozšíření programů technické 
pomoci nebo specializovaných fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 

3. vyzývá členské státy, aby místním a 
regionálním orgánům ponechaly více 
volnosti pro stanovení priorit a aby po 
dohodě s nimi stanovily společné způsoby
využívání EFRR a ESF, a pokud jde o 
sociální bydlení ve venkovských oblastech 
a ve středně velkých a malých městech, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV); domnívá se, že 
lepší integrace strukturálních fondů by 
mohla podpořit udržitelný rozvoj 
znevýhodněných čtvrtí, zabránit škodlivé 
segregaci a přispět tak k různorodosti a 
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k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

k sociální soudržnosti; přeje si opětovné 
potvrzení a rozšíření programů technické 
pomoci nebo specializovaných fondů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány nebo organizacemi, které je 
zastupují, na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), aby tak zabránily vylidňování 
těchto oblastí; domnívá se, že lepší 
integrace strukturálních fondů by mohla 
podpořit udržitelný rozvoj 
znevýhodněných čtvrtí, zabránit škodlivé 
segregaci a přispět tak k různorodosti a 
k sociální soudržnosti; přeje si opětovné 
potvrzení a rozšíření programů technické 
pomoci nebo specializovaných fondů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a 
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti, sociální soudržnosti a 
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přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

k rovnosti žen a mužů; přeje si opětovné 
potvrzení a rozšíření programů technické 
pomoci nebo specializovaných fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR a
ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve 
venkovských oblastech a ve středně 
velkých a malých městech, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace 
strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu víceúrovňové správy a 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány na stanovení priorit, především 
společných způsobů využívání EFRR, 
Fondu soudržnosti, ESF, a pokud jde o 
sociální bydlení ve venkovských oblastech 
a ve středně velkých a malých městech, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV); domnívá se, že 
lepší integrace strukturálních a 
investičních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, 
zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; 
přeje si opětovné potvrzení a rozšíření 
programů technické pomoci nebo 
specializovaných fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy a regionální a 
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místní orgány, aby vypracovaly řešení 
problematiky výstavby cenově dostupných 
bytů, například prostřednictvím 
bezplatného poskytování pozemků ve 
veřejném vlastnictví pro výstavbu 
prováděnou veřejnými a družstevními 
investory. 

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že zřizování a správa 
sociálního bydlení jsou v členských 
státech zajišťovány různými způsoby, 
přičemž byty jsou v různé míře ve 
vlastnictví subjektů místní, regionální či 
celostátní správy a v některých případech 
subjektů soukromých; žádá o zohlednění 
tohoto aspektu s cílem zpřístupnit 
dostupné finanční prostředky pro všechny 
druhy sociálního bydlení, a to i na 
projekty na zvýšení energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Evropskou investiční banku, 
aby v úzké konzultaci s místními a 
regionálními orgány navýšila investice do 
odvětví sociálního bydlení;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy a příslušné 
orgány, aby učinily sociální rozmanitost 
jádrem svých politik v oblasti bydlení a 
sociálního bydlení; zdůrazňuje důležitost 
prevence a snižování segregace a škodlivé 
diferenciace obytných oblastí v zájmu 
sociální soudržnosti; upozorňuje na 
skutečnost, že výstavba nových sociálních 
bytů nesmí být spojena s vytvářením ghett 
a že obnovu stávajících bytů nesmí 
doprovázet změna těchto oblastí na 
lukrativní zóny pro lidi s vyššími příjmy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení přispívají ke zlepšení 
územní soudržnosti a k dosažení cílů 
strategie Evropa 2020; domnívá se, že se 
tyto investice řadí do rámce globálnějších 
politik a mají pozitivní dopad na místní 
hospodářství, pokud jde o podporu 
zaměstnanosti, sociální začlenění a 
podporu malých a středních podniků na 
daném území, na podporu mobility 
pracovníků, na zdravotní podmínky 
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občanů, na ochranu životního prostředí a 
klimatu a na snižování energetické 
závislosti; vybízí v tomto ohledu členské 
státy a všechny zúčastněné strany, aby ve 
vnitrostátních programech reforem a ve 
strategických směrech partnerských 
dohod v období 2014–2020 přisoudily 
významnou úlohu investicím do 
sociálního bydlení; znovu opakuje, že je 
nutné zachovat ambiciózní rozpočet pro 
víceletý finanční rámec 2014–2020, 
zejména pro politiku soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají přímý pozitivní 
dopad na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
nejchudších obyvatel a podporu malých a 
středních podniků na daném území, na 
zdravotní podmínky občanů a na ochranu 
životního prostředí; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí prozkoumat a vymezit osvědčené 
postupy a posílit kapacitu místních 
orgánů pro provádění těchto projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní 
dopad na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí k opatřením, jež
mají pozitivní dopad na místní 
hospodářství, pokud jde o podporu 
zaměstnanosti, sociální začlenění a 
podporu malých a středních podniků na 
daném území; zdravé bydlení přispívá ke 
zdraví občanů;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění, 
bohatství a podporu malých a středních 
podniků na daném území, na zdravotní 
podmínky občanů a na ochranu životního 
prostředí; zdůrazňuje, že opatření na 
podporu energetické účinnosti a 
obnovitelné energie v oblasti sociálního 
bydlení mohou rovněž sehrát zásadní 
úlohu k dosažení cílů strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
hospodářský růst, podporu zaměstnanosti, 
sociální začlenění a boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení a podporu malých a 
středních podniků na daném území, na 
zdravotní podmínky občanů a na ochranu 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik, včetně politiky 
zohledňování rovnosti žen a mužů, a mají 
pozitivní dopad na místní hospodářství, 
pokud jde o podporu zaměstnanosti, 
sociální začlenění a podporu 
mikropodniků a malých a středních 
podniků na daném území, na zdravotní 
podmínky občanů a na ochranu životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 4



AM\927907CS.doc 23/29 PE506.057v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

4. bere na vědomí, že investice do 
sociálního bydlení se řadí do rámce 
globálnějších politik a mají pozitivní dopad 
na místní hospodářství, pokud jde o 
podporu zaměstnanosti, sociální začlenění 
a podporu malých a středních podniků na 
daném území, na životní a zdravotní 
podmínky občanů a na ochranu životního 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby s ohledem na 
závěry evropského Paktu pro růst a 
zaměstnanost usnadnily a urychlily 
přerozdělení nevyužitých prostředků ze 
strukturálních fondů v programovém 
období 2007–2013 do projektů na zvýšení 
energetické účinnosti a využívání 
obnovitelných zdrojů v sociálním bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. žádá členské státy a jejich místní a 
regionální orgány, aby podporovaly 
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nabídku zdravého, důstojného, 
energeticky účinného a ekonomicky 
dostupného sociálního bydlení, zejména 
pro nejvíce znevýhodněné domácnosti, a 
to především v oblastech s vysokou 
hustotou obyvatelstva, kde je poptávka 
nejsilnější; domnívá se, že tato nabídka 
musí být doplněna opatřeními, jež 
usnadní přístup k dalším veřejným 
službám a důležitým službám veřejného 
zájmu, a opatřeními, jejichž cílem je řídit 
rozšiřování měst; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu, přičemž prioritu by měla mít 
s ohledem na energetickou účinnost a na 
případnou prevenci následků zemětřesení 
spíše obnova budov než nové stavby, a to 
zejména v oblastech s velkou hustotou 
zástavby, oblastech citlivých z hlediska 
ochrany životního prostředí a v oblastech, 
kde nabídka na trhu nemovitostí převyšuje 
poptávku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí a sociální a 
regionální soudržnosti v Evropě, zejména 
při kontrole bublin na trhu s nemovitostmi 
a jejich negativních dopadů na 
makroekonomickou a sociální rovnováhu, 
a to zvláště v této době, kdy se v EU 
projevují sociální důsledky hospodářské a 
finanční krize, fiskálních korekcí a nízké 
míry hospodářského růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu; zdůrazňuje, že ekonomická 
nerovnováha vytvořená regulací cen 
bydlení má rovněž značný dopad na sklon 
domácností ke spotřebě, což pouze 
posiluje sociální nerovnosti; připomíná, že 
nízkopříjmové domácnosti v Evropě 
vydávají v průměru 40 % svých zdrojů na 
bydlení a topení a že toto číslo stále 
stoupá.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních 
dopadů na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do veřejně 
podporované bytové výstavby by mohly 
být konkrétní a účinnou odpovědí, pokud 
jde o posilování správy ekonomických 
záležitostí v Evropě, zejména při 
vypořádávání se s bublinami na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativními
dopady na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní, 
přiměřenou a účinnou odpovědí, pokud jde 
o posilování správy ekonomických 
záležitostí v Evropě, zejména při kontrole 
bublin na trhu s nemovitostmi a jejich 
negativních dopadů na makroekonomickou 
a sociální rovnováhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, 
zejména při kontrole bublin na trhu 
s nemovitostmi a jejich negativních dopadů 
na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

5. domnívá se, že investice do bytové 
výstavby by mohly být konkrétní a účinnou 
odpovědí, pokud jde o posilování správy 
ekonomických záležitostí v Evropě, kterou 
je zapotřebí lépe zohlednit v rámci správy 
ekonomických záležitostí a rozpočtové 
správy Unie, zejména při kontrole bublin 
na trhu s nemovitostmi a jejich negativních 
dopadů na makroekonomickou a sociální 
rovnováhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím regulace formou zákona 
čelily tendencím ke spekulacím v oblasti 
bytové výstavby;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje členským státům, aby 
s ohledem na specifickou situaci, v níž se 
nacházejí znevýhodněné osoby, vyvinuly 
veškeré nezbytné úsilí jak o odstranění 
diskriminace při přidělování sociálního 
bydlení, tak o zjednodušení postupů 
týkajících se podávání žádostí a 
přiznávání tohoto bydlení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vzhledem k sociální nerovnováze 
panující v Evropě, zejména v zemích, jež 
přistoupily v poslední době, považuje za 
zvlášť důležité, aby Evropská unie 
přikročila k podpoře znevýhodněných 
společenských vrstev, především pokud jde 
o záruku bydlení; doporučuje zavést nové 
přísné normy s cílem dbát na to, aby 
finanční prostředky, které Unie vyčlenila 
na výstavbu sociálního bydlení, byly 
využity v nejzranitelnějších oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že bydlení je statkem 
vysoké sociální hodnoty, za nějž obzvlášť 
nesou členské státy odpovědnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Komisi, aby shromáždila
informace o tom, v jaké míře členské státy 
provádějí opatření v oblasti bytové 
výstavby vlastními prostředky, popř. v jaké 
míře taková opatření zvýhodňují;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vybízí k výměně zkušeností a názorů 
mezi členskými státy a institucemi, které 
v Evropě spravují veřejně podporované 
bydlení;

Or. de


