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Ændringsforslag 1
Justina Vitkauskaite

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle for 
så vidt angår støtteberettigelsen af 
politikker for socialt boligbyggeri inden for 
rammerne af europæiske fondes tidligere 
og nuværende programmer;

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle i 
bekæmpelsen af social udstødelse og 
fattigdom ved at sikre støtteberettigelsen af 
politikker for socialt boligbyggeri inden for 
rammerne af europæiske fondes tidligere 
og nuværende programmer og ved at stille 
sociale boliger til rådighed ved hjælp af 
disse fonde;

Or. en

Ændringsforslag 2
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle for 
så vidt angår støtteberettigelsen af 
politikker for socialt boligbyggeri inden for 
rammerne af europæiske fondes tidligere 
og nuværende programmer;

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet en fundamental rolle ved at sikre 
støtteberettigelsen af politikker for socialt 
boligbyggeri inden for rammerne af 
europæiske fondes tidligere programmer
og inden for rammerne af de nye 
strukturfondsforordninger;

Or. de

Ændringsforslag 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE506.057v01-00 4/30 AM\927907DA.doc

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle for 
så vidt angår støtteberettigelsen af 
politikker for socialt boligbyggeri inden for 
rammerne af europæiske fondes tidligere 
og nuværende programmer;

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle ved 
at sikre støtteberettigelsen af politikker for 
socialt boligbyggeri inden for rammerne af 
europæiske fondes tidligere og nuværende 
programmer; fremhæver behovet for at 
sikre målrettet støtte til lande, der kæmper 
med en foruroligende høj arbejdsløsheds-
og fattigdomsstigning; 

Or. en

Ændringsforslag 4
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Europa-Parlamentet og 
navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har 
spillet og spiller en fundamental rolle for så 
vidt angår støtteberettigelsen af politikker 
for socialt boligbyggeri inden for 
rammerne af europæiske fondes tidligere 
og nuværende programmer;

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. fr

Ændringsforslag 5
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn til de fremskridt, som de lokale 
myndigheder hidtil har gjort med hensyn 
til boliger til ugunstigt stillede personer, 
og til at tilgodese lokale og regionale 
prioriteringer i forbindelse med fremtidige 
bevillinger; 

Or. ro

Ændringsforslag 6
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. konstaterer, at begrebet socialt 
boligbyggeri varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat; finder imidlertid ikke, at der 
bør fastlægges en fælles europæisk 
definition; mener, at det er op til 
medlemsstaterne at fastlægge definitionen 
af socialt boligbyggeri og at forvalte 
udbuddet af sociale boliger;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Salvatore Caronna

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til bl.a. i 
lyset af bedste praksis i visse 
medlemsstater at tage definitionen af 
socialt boligbyggeri op til fornyet 



PE506.057v01-00 6/30 AM\927907DA.doc

DA

overvejelse for at udvide den til at omfatte 
andre boligberettigede kategorier;

Or. it

Ændringsforslag 8
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld
støtteberettigelse af prioriterede
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede
samfundsgruppers adgang til boliger og 
økonomisk overkommelige sociale 
tjenesteydelser af god kvalitet;

2. fremhæver Kommissionens forslag til 
forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for 
støtteberettigelse af investeringer i 
energieffektivitet og i fremme af 
vedvarende energikilder, integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling og 
bekæmpelse af eksklusion ved at give
økonomisk svage samfundsgrupper adgang 
til subventionerede boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af
god kvalitet; påpeger, at 
statssubventionerede boliger skal gå hånd 
i hånd med udviklingen af en offentlig og 
social infrastruktur; 

Or. de

Ændringsforslag 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
ved at give marginaliserede 
samfundsgrupper og de mest ugunstigt 
stillede befolkningsgrupper adgang til 
boliger og økonomisk overkommelige 
sociale tjenesteydelser af god kvalitet;
understreger imidlertid, at de
boligberettigede kategorier bør omfatte 
alle de nye sårbare befolkningsgrupper, 
som krisen har skabt, og som har 
begrænset adgang til boliger, og at man 
samtidig bør undersøge muligheden for at 
indføre andre innovative politikker, 
navnlig ved hjælp af strukturfondene, for 
at fremme synergier og partnerskaber på 
nationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 10
Justina Vitkauskaite

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
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(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af 
klimaændringer, social eksklusion og 
fattigdom ved at give marginaliserede 
samfundsgrupper adgang til boliger og 
økonomisk overkommelige sociale 
tjenesteydelser af god kvalitet og ved at 
sikre ugunstigt stillede 
befolkningsgrupper og andre målgrupper 
adgang til hensigtsmæssige og økonomisk 
overkommelige boliger;

Or. en

Ændringsforslag 11
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
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integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
ved at give marginaliserede 
samfundsgrupper, navnlig sårbare 
grupper af kvinder som f.eks. kvindelige 
migranter, kvinder fra mindretalsgrupper, 
ældre og handicappede kvinder og enlige 
mødre, adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 12
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers 
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

2. understreger, hvor vigtigt det er, at 
medlemsstaterne påtager sig deres ansvar 
med hensyn til retten til en bolig; glæder 
sig i denne henseende over 
Kommissionens forslag til forordning om 
fælles bestemmelser (COM(2012)0496), 
dens forslag til forordning om særlige 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers 
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

Or. fr
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Ændringsforslag 13
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers 
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614), dens forslag til 
forordning om Samhørighedsfonden
(COM(2011)0612) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers 
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 14
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
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Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 
god kvalitet;

Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling, fremme af en social og 
solidarisk økonomi og bekæmpelse af 
eksklusion ved at give marginaliserede 
samfundsgrupper adgang til boliger og 
økonomisk overkommelige sociale 
tjenesteydelser af god kvalitet;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og bekæmpelse af eksklusion 
gennem marginaliserede samfundsgruppers 
adgang til boliger og økonomisk 
overkommelige sociale tjenesteydelser af 

2. glæder sig over Kommissionens forslag 
til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til 
forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) 
(COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond 
(ESF) (COM(2011)0607/2), som 
tilsammen åbner mulighed for fuld 
støtteberettigelse af prioriterede 
investeringer i termisk fornyelse og i 
fremme af vedvarende energikilder, 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling og territorial udvikling og 
bekæmpelse af eksklusion ved at give
marginaliserede samfundsgrupper adgang 
til boliger og økonomisk overkommelige 
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god kvalitet; sociale tjenesteydelser af god kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 16
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først 
og fremmest fælles anvendelsesmetoder –
for EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive 
bevaret og udvidet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af principperne om
partnerskab og flerniveaustyring at 
inddrage lokale og regionale myndigheder 
samt alle partnere med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder, inden for rammerne 
af partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer og om muligt på integreret 
og koordineret vis, for EFRU, ESF og, for 
så vidt angår socialt boligbyggeri i 
landdistrikter og små og mellemstore byer, 
ELFUL; fremhæver den relevans, som de 
nye instrumenter for integreret udvikling 
(CLLD og ITI) har for udarbejdelsen af 
integrerede boligstrategier, hvori 
organerne med ansvar for sociale boliger 
og beboerne bør spille en ledende rolle;
mener, at øget samordning af 
strukturfondene vil kunne fremme den
bæredygtige udvikling og bryde 
isolationen af dårligt stillede kvarterer ved 
at undgå skadelige opdelinger og dermed 
fremme social blanding og social 
samhørighed under forudsætning af, at 
beboerne inddrages; håber, at 
programmerne for faglig bistand vil blive 
bevaret, udvidet og anvendt på 
koordineret vis sammen med 
strukturfondsforanstaltningerne;

Or. fr
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Ændringsforslag 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed;
understreger med hensyn hertil 
betydningen af i højere grad at fremme 
foranstaltninger, der tager sigte på at tage 
fat på hjemløshed i byområder; håber, at 
programmerne for faglig bistand eller de 
øremærkede fonde vil blive bevaret og 
udvidet og samtidig blive mere fleksible, 
således at de på effektiv vis kan tage 
sådanne nye udfordringer op på området 
for social inklusion og social stabilitet, 
som kunne få betydelig indvirkning på de 
eksisterende sundheds- og boligmæssige 
uligheder på både nationalt og regionalt 
plan;

Or. en

Ændringsforslag 18
Younous Omarjee
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

3. understreger, at lokale og regionale 
myndigheder meget ofte er de vigtigste 
samtalepartnere for borgere, hvis 
grundlæggende boligmæssige behov ikke 
er opfyldt; anmoder følgelig
medlemsstaterne om under overholdelse af 
princippet om flerniveaustyring at 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder med henblik på fastsættelse 
af prioriteringer og anvendelsesmetoder –
herunder og først og fremmest fælles 
anvendelsesmetoder – for EFRU, ESF og, 
for så vidt angår socialt boligbyggeri i 
landdistrikter og små og mellemstore byer, 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); 
mener, at øget samordning af 
strukturfondene vil kunne fremme en 
bæredygtig udvikling af dårligt stillede 
kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. fr

Ændringsforslag 19
Justina Vitkauskaite

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 

3. opfordrer medlemsstaterne til med 
henblik på at begrænse ulighederne 
mellem territorier og bevæge sig i retning 
af øget social specialisering på området 
for socialt boligbyggeri og under 
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anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. en

Ændringsforslag 20
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med
lokale og regionale myndigheder med 
henblik på fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 

3. opfordrer medlemsstaterne til at give
lokale og regionale myndigheder større 
handlefrihed, når det gælder fastsættelse 
af prioriteringer, og til i samråd med disse 
myndigheder at fastlægge 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
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forskelligartethed og social samhørighed;
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

forskelligartethed og social samhørighed;
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. ro

Ændringsforslag 21
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder eller disses 
repræsentative organisationer med 
henblik på fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. en

Ændringsforslag 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme
forskelligartethed og social samhørighed;
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) for at forhindre 
affolkningen af disse områder; mener, at 
øget samordning af strukturfondene vil 
kunne fremme en bæredygtig udvikling af 
dårligt stillede kvarterer ved at undgå 
skadelige opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed;
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. ro

Ændringsforslag 23
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
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Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed, social samhørighed og 
ligestilling mellem kønnene; håber, at 
programmerne for faglig bistand eller de 
øremærkede fonde vil blive bevaret og 
udvidet;

Or. en

Ændringsforslag 24
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt 
boligbyggeri i landdistrikter og små og 
mellemstore byer, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget 
samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt 
stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under 
overholdelse af princippet om 
flerniveaustyring at samarbejde med lokale 
og regionale myndigheder med henblik på 
fastsættelse af prioriteringer og 
anvendelsesmetoder – herunder og først og 
fremmest fælles anvendelsesmetoder – for 
EFRU, Samhørighedsfonden, ESF og, for 
så vidt angår socialt boligbyggeri i 
landdistrikter og små og mellemstore byer, 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); 
mener, at øget samordning af struktur- og 
investeringsfondene vil kunne fremme en 
bæredygtig udvikling af dårligt stillede 
kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme 
forskelligartethed og social samhørighed; 
håber, at programmerne for faglig bistand 
eller de øremærkede fonde vil blive bevaret 
og udvidet;

Or. en
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Ændringsforslag 25
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer medlemsstaterne og de 
lokale og regionale institutioner til at 
finde løsninger med henblik på opførelse 
af lavprisboliger, f.eks. ved at stille 
offentligt ejede byggegrunde til rådighed 
for offentlige og kooperative 
byggefirmaer;

Or. de

Ændringsforslag 26
Lena Kolarska-Bobińska

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at sociale boliger etableres 
og forvaltes på forskellig vis i 
medlemsstaterne, idet de ofte ejes på 
forskellige lokale, regionale eller lokale 
forvaltningsniveauer, eller i visse tilfælde 
er privatejede; anmoder om, at der tages 
hensyn hertil, således at alle typer sociale 
boliger vil være berettiget til støtte fra de 
disponible midler, herunder støtte til 
projekter vedrørende energieffektivitet; 

Or. en

Ændringsforslag 27
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Den Europæiske 
Investeringsbank til i nært samråd med 
lokale og regionale myndigheder at øge 
investeringerne i sektoren for socialt 
boligbyggeri;

Or. lt

Ændringsforslag 28
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 3 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer medlemsstaterne og de 
ansvarlige myndigheder til at placere 
social blanding i centrum for deres 
boligpolitikker og politikker for socialt 
boligbyggeri; understreger den betydning, 
som forebyggelse og begrænsning af 
segregation og skadelig differentiering af 
boligområder har for sikringen af den 
sociale samhørighed; henleder 
opmærksomheden på, at opførelsen af nye 
sociale boliger ikke må føre til 
ghettodannelser, og at renoveringen af 
eksisterende boliger ikke må føre til 
gentrificering; 

Or. fr

Ændringsforslag 29
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri bidrager til at forbedre 
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omfattende politikker og indvirker positivt 
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

territorial samhørighed og til at nå 
målsætningerne med Europa 2020-
strategien; mener, at sådanne 
investeringer indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på lokale økonomier ved at fremme
beskæftigelsen, social inklusion, støtte til 
lokale SMV’er og støtte til faglig mobilitet
såvel som på borgernes helbredstilstand, 
miljø- og klimabeskyttelsen og 
begrænsningen af klimaafhængighed;
opfordrer med hensyn hertil 
medlemsstaterne og alle relevante aktører 
til at give investeringer i socialt 
boligbyggeri en vigtig plads i de nationale 
reformprogrammer og i de strategiske 
hovedlinjer i partnerskabsaftalerne for 
2014-2020; fastholder, at det er 
nødvendigt at bevare et ambitiøst budget 
for FFR for 2014-2020, navnlig for 
samhørighedspolitikken; 

Or. fr

Ændringsforslag 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og har en direkte 
positiv indvirkning på lokale økonomier 
ved at fremme beskæftigelsen, social 
inklusion af de mest ugunstigt stillede 
grupper og støtte til lokale SMV’er såvel 
som på borgernes helbredstilstand og 
miljøbeskyttelse; understreger, at det er 
nødvendigt at undersøge og definere de 
bedste praksisser og at styrke lokale 
myndigheders evne til at gennemføre 
sådanne praksisser;
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Or. en

Ændringsforslag 31
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i politikker, 
der har en positiv indvirkning på lokale 
økonomier ved at fremme beskæftigelsen, 
social inklusion og støtte til lokale 
SMV’er, og at sunde boliger bidrager til 
borgernes sundhed;

Or. de

Ændringsforslag 32
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion, velstand
og støtte til lokale SMV’er såvel som på 
borgernes helbredstilstand og 
miljøbeskyttelse; påpeger, at 
foranstaltninger vedrørende 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi i socialt boligbyggeri 
ligeledes kan spille en afgørende rolle for 
opnåelsen af målsætningerne med 
Europa 2020-strategien; 

Or. en
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Ændringsforslag 33
Justina Vitkauskaite

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på lokale økonomier ved at fremme vækst 
og beskæftigelse, social inklusion, 
bekæmpelse af fattigdom, forarmelse og 
social segregation og støtte til lokale 
SMV’er såvel som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 34
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker, herunder 
kønsmainstreamingpolitikker, og 
indvirker positivt på lokale økonomier ved 
at fremme beskæftigelsen, social inklusion 
og støtte til lokale mikrovirksomheder og 
SMV’er såvel som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 35
Younous Omarjee



PE506.057v01-00 24/30 AM\927907DA.doc

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på såvel lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er som på borgernes 
helbredstilstand og miljøbeskyttelse;

4. konstaterer, at investeringer i socialt 
boligbyggeri indgår som et led i mere 
omfattende politikker og indvirker positivt 
på lokale økonomier ved at fremme 
beskæftigelsen, social inklusion og støtte 
til lokale SMV’er såvel som på borgernes 
velfærd og helbredstilstand og 
miljøbeskyttelse;

Or. fr

Ændringsforslag 36
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne til at lette 
og fremskynde omfordelingen af 
ikkeudnyttede strukturfondsmidler til 
projekter vedrørende energieffektivitet og 
vedvarende energi i socialt boligbyggeri i 
programmeringsperioden 2007-2013 
under hensyn til konklusionerne i den 
europæiske vækst- og beskæftigelsespagt;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer medlemsstaterne og de 
lokale og regionale myndigheder til at 
støtte udbuddet af sunde, anstændige, 
energieffektive og økonomisk 
overkommelige sociale boliger til især de 
mest ugunstigt stillede husstande, navnlig 
i tæt befolkede områder, hvor 
efterspørgslen er størst; finder, at dette 
udbud skal ledsages af foranstaltninger til 
fremme af adgangen til andre vigtige 
offentlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser af almen interesse samt af 
foranstaltninger til begrænsning af 
byspredning;

Or. fr

Ændringsforslag 38
Maria do Céu Patrão Neves

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer, og 
at sådanne investeringer bør prioritere 
renoveringen af bygninger snarere end 
opførelsen af nye bygninger, navnlig i tæt 
bebyggede områder, miljømæssigt sårbare 
områder og områder, hvor der er et 
overskudsudbud på boligmarkedet, idet 
der skal lægges vægt på bygningernes 
energieffektivitet og, i givet fald, på 
forebyggelse af jordskælvsrelaterede 
risici.
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Or. pt

Ændringsforslag 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning og den sociale og regionale 
samhørighed i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer, 
især i denne tid, hvor samfundet må 
kæmpe med de sociale følger af den 
økonomiske og finansielle krise, 
budgetjusteringer og lav vækst i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 40
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer; 
understreger, at de økonomiske 
skævheder, der opstår som følge af de 
uoverkommelige boligpriser, også i 
betydelig grad indvirker på husstandenes 
forbrugslyst, hvilket blot forværrer de 
sociale uligheder; henleder 
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opmærksomheden på, at de fattige 
husstande i Europa gennemsnitligt bruger 
40 % af deres indtægter på bolig og 
opvarmning, og at denne andel er stadig 
stigende.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og 
af disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i 
statssubventioneret socialt boligbyggeri på 
konkret og effektiv vis kan være med til at 
styrke den økonomiske forvaltning i 
Europa, navnlig når det gælder 
imødegåelsen af boligbobler og af disses 
negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

Or. de

Ændringsforslag 42
Justina Vitkauskaite

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret, fyldestgørende og 
effektiv vis kan være med til at styrke den 
økonomiske forvaltning i Europa, navnlig 
når det gælder begrænsningen af 
boligbobler og af disses negative 
indvirkninger på de makroøkonomiske og 
sociale balancer.
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Or. en

Ændringsforslag 43
Karima Delli

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

5. mener, at investeringer i socialt 
boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske 
forvaltning i Europa, hvilket der i højere 
grad bør tages hensyn til i forbindelse 
med Unionens økonomiske og 
budgetmæssige styring, navnlig når det 
gælder begrænsningen af boligbobler og af 
disses negative indvirkninger på de 
makroøkonomiske og sociale balancer.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer medlemsstaterne til ved 
hjælp af lovgivning at imødegå de 
spekulative tendenser inden for 
boligbyggeri; 

Or. de

Ændringsforslag 45
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. henstiller til medlemsstaterne at 
foretage sig alt det fornødne for både at 
eliminere forskelsbehandling i forbindelse 
med fordelingen af sociale boliger og 
forenkle procedurerne for ansøgning om 
og tildeling af sådanne boliger i 
betragtning af den særlige situation, som 
de berørte ugunstigt stillede personer 
befinder sig i;

Or. ro

Ændringsforslag 46
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anser det i betragtning af de sociale 
skævheder i EU, navnlig i de senest 
tiltrådte medlemsstater, for yderst vigtigt, 
at Den Europæiske Union træffer 
foranstaltninger til støtte for ugunstigt 
stillede kategorier, navnlig 
boliggarantiforanstaltninger; henstiller, 
at der udarbejdes strenge regler til sikring 
af, at de midler, som EU afsætter til 
opførelsen af sociale boliger, anvendes i 
de mest sårbare områder; 

Or. ro

Ændringsforslag 47
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. påpeger, at boligen er et meget vigtigt 
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socialt gode, som medlemsstaterne har et 
særligt ansvar for; 

Or. de

Ændringsforslag 48
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. opfordrer Kommissionen til at 
sammenstille oplysninger om, i hvilken 
udstrækning medlemsstaterne 
gennemfører eller fremmer 
boligbygningsforanstaltninger ved hjælp 
af egne midler;

Or. de

Ændringsforslag 49
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. opfordrer medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er ansvarlige for 
foranstaltninger til opførelse af 
statssubventionerede boliger, til at 
udveksle erfaringer og synspunkter.

Or. de


