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Τροπολογία 1
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, όσον αφορά την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και για τη διάθεση των 
κοινωνικών κατοικιών μέσω των
ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 2
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας, τόσο στο παρελθόν όσο και στο
πλαίσιο των νέων κανονισμών για τα 
διαρθρωτικά ταμεία.

Or. de
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Τροπολογία 3
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·
επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης 
επικεντρωμένης σε συγκεκριμένους 
στόχους στήριξης στις χώρες που 
αντιμετωπίζουν ανησυχητική αύξηση της 
ανεργίας και της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 4
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
ειδικότερα η επιτροπή του για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, για την 
εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των παρελθόντων και 
των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. συνιστά στην Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις προόδους που επετεύχθησαν 
μέχρι τούδε από τις τοπικές αρχές στο 
θέμα της στέγασης για τα μη 
προνομιούχα άτομα και να εξετάσει 
προτεραιότητες σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο 
μελλοντικών χρηματοδοτήσεων.

Or. ro

Τροπολογία 6
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι η έννοια της 
κοινωνικής κατοικίας διαφέρει από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο· εκτιμά 
πάντως ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
ορισμός δεν θα ήταν η κατάλληλη λύση·
θεωρεί ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών να αποφασίζουν τα 
του ορισμού και της οργάνωσης της 
προσφοράς κοινωνικής κατοικίας·

Or. fr

Τροπολογία 7
Salvatore Caronna
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ζητεί από την Επιτροπή, και βάσει 
των βέλτιστων πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη, 
να επανεξετάσει τον ορισμό της 
κοινωνικής κατοικίας ώστε να 
συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες 
δικαιούχων.

Or. it

Τροπολογία 8
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων 
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων 
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης, την προαγωγή 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού παρέχοντας 
στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του
πληθυσμού πρόσβαση σε κρατικά 
επιδοτούμενες κατοικίες και σε κοινωνικές 
υπηρεσίες με προσιτές τιμές· επισημαίνει 
ότι η κατασκευή κρατικά 
χρηματοδοτούμενων κατοικιών θα πρέπει 
να συνοδεύεται από την ανάπτυξη 
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δημόσιων και κοινωνικών υποδομών.

Or. de

Τροπολογία 9
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση
του αποκλεισμού παρέχοντας στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και στις 
πιο στερημένες ομάδες του πληθυσμού
πρόσβαση στη στέγαση και στις 
κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας με 
προσιτές τιμές· τονίζει, ωστόσο, ότι οι 
κατηγορίες των δικαιούχων θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν όλες τις νέες ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού με περιορισμένη 
πρόσβαση στη στέγαση, τις οποίες έχει 
δημιουργήσει η κρίση, ενώ θα πρέπει να 
διερευνηθούν περαιτέρω καινοτόμες 
πολιτικές, ιδίως μέσω των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, ούτως ώστε να προωθηθούν οι 
συνέργειες και οι εταιρικές σχέσεις σε 
εθνικό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 10
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, παρέχοντας πρόσβαση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές και 
εξασφαλίζοντας κατάλληλη και 
οικονομικά προσιτή στέγαση στις 
μειονεκτούσες ομάδες και σε άλλες 
ομάδες-στόχους του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 11
Mojca Kleva Kekuš
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, και 
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων 
γυναικών, όπως οι μετανάστριες, οι 
γυναίκες από μειονοτικές ομάδες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με 
αναπηρία και οι μόνες μητέρες στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 12
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 

2. υπογραμμίζει ότι έχει ουσιώδη σημασία 
τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες τους επί θεμάτων σχετικών με το 
δικαίωμα της κατοικίας· επικροτεί, με την 
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τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

έννοια αυτή τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

Or. fr

Τροπολογία 13
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614), κανονισμού σχετικά 
με το Ταμείο Συνοχής (COM(2011)0274), 
και κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
(CΟΜ(2011)0607/2), οι οποίες 
αναγνωρίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα 
των κατά προτεραιότητα επενδύσεων στον 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

τομέα της θερμικής ανακαίνισης, την 
προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τις ολοκληρωμένες ενέργειες 
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την 
καταπολέμηση του αποκλεισμού 
παρέχοντας πρόσβαση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 14
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, την προώθηση της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
και την καταπολέμηση του αποκλεισμού 
παρέχοντας πρόσβαση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

Or. fr
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Τροπολογία 15
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
για την έκδοση κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων
(CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων που 
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) (CΟΜ(2011)0607/2), οι 
οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη 
επιλεξιμότητα των κατά προτεραιότητα 
επενδύσεων στον τομέα της θερμικής 
ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης 
αστικής και εδαφικής ανάπτυξης και την 
καταπολέμηση του αποκλεισμού 
παρέχοντας πρόσβαση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη 
στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
ποιότητας με προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 16
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε 

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν, 
στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της
εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης
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πολλαπλά επίπεδα, με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση 
των τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

διακυβέρνησης, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και το σύνολο των 
εταίρων, για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ει 
δυνατόν με ολοκληρωμένο και 
συντονισμένο τρόπο, του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, αλλά και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι αφορά κοινωνικές 
κατοικίες σε αγροτικές ζώνες και σε μικρές 
ή μεσαίες πόλεις· υπογραμμίζει την 
καταλληλότητα των νέων μέσων 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης (CLLD και 
ITI) για την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
στρατηγικών υπέρ της στέγασης στο 
πλαίσιο των οποίων οι οργανισμοί 
κοινωνικής κατοικίας και οι κάτοικοι θα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· θεωρεί 
ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
έξοδο από την απομόνωση των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή υπό 
την προϋπόθεση να συμμετέχουν και οι 
κάτοικοι στην προσπάθεια αυτή· επιθυμεί 
τη διατήρηση και τη διεύρυνση των 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και τον 
συντονισμό της λειτουργίας τους με την 
δράση των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή· εν 
προκειμένω, τονίζει τη σημασία της 
περαιτέρω προώθησης δράσεων με στόχο 
την αντιμετώπιση του φαινομένου των 
άστεγων στις αστικές περιοχές· επιθυμεί 
τη διατήρηση και τη διεύρυνση των 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή των 
εξειδικευμένων ταμείων και την 
ταυτόχρονη βελτίωση της ευελιξίας τους, 
ώστε να αντιμετωπισθούν με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα οι νέες προκλήσεις 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και 
σταθερότητας, οι οποίες θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 
υφιστάμενες ανισότητες στους τομείς της 
υγείας και της στέγασης τόσο σε εθνικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 18
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

3. υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές είναι πολύ συχνά οι 
κύριοι συνομιλητές των πολιτών των 
οποίων δεν ικανοποιούνται οι βασικές 
ανάγκες στέγασης· ζητεί συνεπώς από τα 
κράτη μέλη να συνεργασθούν, στο πλαίσιο 
του σεβασμού της αρχής της 
διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα, με 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων και για τη 
θέσπιση των τρόπων χρησιμοποίησης, 
κυρίως από κοινού, του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
σε ό,τι αφορά κοινωνικές κατοικίες σε 
αγροτικές ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες 
πόλεις· θεωρεί ότι μια καλύτερη 
ενσωμάτωση των διαρθρωτικών ταμείων 
θα μπορούσε να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μειονεκτουσών συνοικιών, 
αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους 
ζημιογόνους διαχωρισμούς και συνεπώς
ευνοώντας την ετερογένεια και την 
κοινωνική συνοχή· επιθυμεί τη διατήρηση 
και τη διεύρυνση των προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας ή των εξειδικευμένων 
ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 19
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές προκειμένου να 
μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των 
επικρατειών και να κινηθούν προς την 
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προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
κοινωνικής ειδίκευσης των δημόσιων 
κατοικιών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 20
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε 
πολλαπλά επίπεδα, με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση 
των τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 

3. καλεί τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν 
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση, 
σε συνεννόηση με αυτές, των τρόπων 
χρησιμοποίησης, κυρίως από κοινού, του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι αφορά κοινωνικές 
κατοικίες σε αγροτικές ζώνες και σε μικρές 
ή μεσαίες πόλεις· θεωρεί ότι μια καλύτερη 
ενσωμάτωση των διαρθρωτικών ταμείων 
θα μπορούσε να προωθήσει τη βιώσιμη 
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διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

ανάπτυξη των μειονεκτουσών συνοικιών, 
αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους 
ζημιογόνους διαχωρισμούς και συνεπώς 
ευνοώντας την ετερογένεια και την 
κοινωνική συνοχή· επιθυμεί τη διατήρηση 
και τη διεύρυνση των προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας ή των εξειδικευμένων 
ταμείων·

Or. ro

Τροπολογία 21
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, ή τις οργανώσεις που τις 
εκπροσωπούν, για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις, προς 
αποφυγήν της εγκατάλειψης των ζωνών 
αυτών από τον πληθυσμό τους· θεωρεί ότι 
μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

Or. ro

Τροπολογία 23
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
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συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια, την κοινωνική συνοχή και 
την ισότητα· επιθυμεί τη διατήρηση και τη 
διεύρυνση των προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας ή των εξειδικευμένων ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 24
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να 

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού 
της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των 
τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως από 
κοινού, του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ, 
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι 
αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές 
ζώνες και σε μικρές ή μεσαίες πόλεις·
θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
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προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών συνοικιών, αποφεύγοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους 
διαχωρισμούς και συνεπώς ευνοώντας την 
ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή·
επιθυμεί τη διατήρηση και τη διεύρυνση 
των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή 
των εξειδικευμένων ταμείων·

θα μπορούσε να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μειονεκτουσών συνοικιών, 
αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους 
ζημιογόνους διαχωρισμούς και συνεπώς 
ευνοώντας την ετερογένεια και την 
κοινωνική συνοχή· επιθυμεί τη διατήρηση 
και τη διεύρυνση των προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας ή των εξειδικευμένων 
ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 25
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να εργαστούν για 
την εξεύρεση λύσεων για την κατασκευή 
κατοικιών χαμηλού κόστους, όπως για 
παράδειγμα μέσω της δωρεάν διάθεσης 
οικοπέδων που ανήκουν στο κράτος για 
δημόσιους και συνεταιριστικούς φορείς 
οικοδομικών έργων·

Or. de

Τροπολογία 26
Lena Kolarska-Bobińska,

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. σημειώνει ότι ο τρόπος δημιουργίας 
και διαχείρισης των κοινωνικών 
κατοικιών διαφέρει στα επιμέρους κράτη 
μέλη, όπου η ιδιοκτησία των κατοικιών 
εντοπίζεται σε διαφορετικά επίπεδα των 
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τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
κυβερνήσεων, ενώ, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, βρίσκεται στα χέρια 
ιδιωτών· ζητεί να ληφθεί το γεγονός αυτό 
υπόψη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
επιλεξιμότητα όλων των κοινωνικών 
κατοικιών για τη χρηματοδότηση που 
διατίθεται, μεταξύ άλλων και για έργα 
ενεργειακής απόδοσης· 

Or. en

Τροπολογία 27
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, σε στενή συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, να 
αυξήσει τις επενδύσεις στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας·

Or. lt

Τροπολογία 28
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
υπεύθυνες αρχές να τοποθετήσουν την 
κοινωνική ανάμειξη στο κέντρο των 
πολιτικών τους για την στέγαση και την 
κοινωνική κατοικία· υπογραμμίζει την 
σημασία της πρόληψης και του 
περιορισμού των φαινομένων των 
διακρίσεων και της επιζήμιας 
διαφοροποίησης των οικιστικών 
περιοχών ώστε να εξασφαλίζεται η 
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κοινωνική συνοχή· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι η κατασκευή νέων 
κοινωνικών κατοικιών δεν πρέπει να 
συνοδεύεται από φαινόμενα 
"γκετοποίησης" και η ανακαίνιση 
υφισταμένων κατοικιών δεν πρέπει να 
συνοδεύεται από φαινόμενα "αστικού 
εξευγενισμού" 

Or. fr

Τροπολογία 29
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες συμβάλλουν στην 
βελτίωση της εδαφικής συνοχής και την 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι εντάσσονται 
στο πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία όσον αφορά τη δημιουργία 
απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και 
τη στήριξη των τοπικών ΜΜΕ, την 
υποστήριξη της επαγγελματικής 
κινητικότητας καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών, την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης·
για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και το σύνολο των αρμοδίων 
φορέων να προωθήσουν τις επενδύσεις 
υπέρ της κοινωνικής κατοικίας στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στην κατεύθυνση των 
στρατηγικών αξόνων των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης 2014-2020·
υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη 
διατήρησης φιλόδοξου προϋπολογισμού 
για το ΠΔΠ 2014-2020, ειδικότερα για 
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την πολιτική συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 30
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν
άμεσο θετικό αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία όσον αφορά τη δημιουργία 
απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη των 
απόρων και τη στήριξη των τοπικών 
ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες υγείας των 
πολιτών και στην προστασία του 
περιβάλλοντος· τονίζει την ανάγκη 
διερεύνησης και ορισμού των βέλτιστων 
πρακτικών και ενίσχυσης της ικανότητας 
των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν αυτά 
τα σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 31
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ· η εξασφάλιση υγιεινών 
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υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

συνθηκών στην κατοικία συμβάλλει στην 
υγεία των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 32
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη, την ευημερία και τη 
στήριξη των τοπικών ΜΜΕ, καθώς και 
στις συνθήκες υγείας των πολιτών και στην 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η ενεργειακή απόδοση και τα μέτρα που 
αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 
θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 33
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία απασχόλησης, την κοινωνική 
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τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

ένταξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας, της εξαθλίωσης και του 
κοινωνικού διαχωρισμού και τη στήριξη 
των τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις 
συνθήκες υγείας των πολιτών και στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 34
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου
και έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία όσον αφορά τη δημιουργία 
απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και 
τη στήριξη των τοπικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, καθώς και 
στις συνθήκες υγείας των πολιτών και στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 35
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο γενικότερων πολιτικών και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 



PE506.057v01-00 26/33 AM\927907EL.doc

EL

όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στις συνθήκες 
υγείας των πολιτών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος·

όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης, 
την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των 
τοπικών ΜΜΕ, καθώς και στην καλή 
διαβίωση και στις συνθήκες υγείας των 
πολιτών και στην προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 36
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την 
ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των 
συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 37
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να 
υποστηρίξουν την προσφορά υγιεινών, 
ευπρεπών, αποδοτικών από ενεργειακή 
άποψη και οικονομικά προσιτών 
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κοινωνικών κατοικιών κυρίως για τα μη 
προνομιούχα νοικοκυριά, ειδικότερα στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου η 
ζήτηση είναι μεγαλύτερη· εκτιμά ότι η 
προσφορά αυτή πρέπει να συνοδεύεται 
από μέτρα για την πρόσβαση και σε άλλες 
βασικές δημόσιες και κοινωφελείς 
υπηρεσίες και μέτρα για την ανάσχεση 
της άτακτης αστικής εξάπλωσης 

Or. fr

Τροπολογία 38
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες, εις τρόπον ώστε 
να δοθεί προτεραιότητα στην 
αποκατάσταση μάλλον των κτιρίων παρά 
στην οικοδόμηση νέων, ειδικότερα στις 
πυκνοδομημένες, τις οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές, καθώς και στις 
περιοχές όπου υπάρχει υπερπροσφορά 
ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή τους απόδοση και, 
ενδεχομένως, την αντισεισμικότητά τους.

Or. pt

Τροπολογία 39
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, της 
κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής
ιδίως στον έλεγχο των «φουσκών» στον 
τομέα των ακινήτων και των αρνητικών 
συνεπειών τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες, ειδικά στην 
παρούσα συγκυρία στην οποία πρέπει να 
αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, της 
δημοσιονομικής προσαρμογής και του 
χαμηλού ποσοστού ανάπτυξης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 40
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των φαινομένων «φούσκας» στον 
τομέα των ακινήτων και των αρνητικών 
συνεπειών τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες. υπογραμμίζει ότι 
οι οικονομικές ανισορροπίες που 
δημιουργήθηκαν λόγω των 
απαγορευτικών τιμών των κατοικιών 
έχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην 
τάση των νοικοκυριών προς τον 
καταναλωτισμό, πράγμα το οποίο οξύνει
ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές 
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ανισότητες· υπενθυμίζει ότι τα φτωχά 
νοικοκυριά στην Ευρώπη καταναλώνουν 
κατά μέσο όρο το 40% των πόρων τους 
για στέγαση και θέρμανση και αυτό το 
ποσοστό αυξάνεται σταθερά·

Or. fr

Τροπολογία 41
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κρατικά 
χρηματοδοτούμενες κοινωνικές κατοικίες 
μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των «φουσκών» 
στον τομέα των ακινήτων και των 
αρνητικών συνεπειών τους στις 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ισορροπίες.

Or. de

Τροπολογία 42
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη, κατάλληλη και 
αποτελεσματική απάντηση στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως στον έλεγχο των
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ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

«φουσκών» στον τομέα των ακινήτων και 
των αρνητικών συνεπειών τους στις 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ισορροπίες.

Or. en

Τροπολογία 43
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον 
έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των 
ακινήτων και των αρνητικών συνεπειών 
τους στις μακροοικονομικές και 
κοινωνικές ισορροπίες.

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές 
κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική 
απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, απάντηση η 
οποία πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη 
στο πλαίσιο της οικονομικής και 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ιδίως στον έλεγχο των
«φουσκών» στον τομέα των ακινήτων και 
των αρνητικών συνεπειών τους στις 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ισορροπίες.

Or. fr

Τροπολογία 44
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις κερδοσκοπικές τάσεις 
που επικρατούν στον τομέα της 
κατασκευής κατοικιών, μέσω 
νομοθετικών ρυθμίσεων·

Or. de
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Τροπολογία 45
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. συνιστά στα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια τόσο για 
την κατάργηση των διακρίσεων κατά την 
κατανομή των κοινωνικών κατοικιών όσο 
και για την απλοποίηση των διαδικασιών 
σχετικά με την ζήτηση και την χορήγηση 
των κατοικιών αυτών, δεδομένης της 
όλως ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται τα μη προνομιούχα αυτά 
άτομα·

Or. ro

Τροπολογία 46
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. δεδομένων των κοινωνικών 
ανισορροπιών που κυριαρχούν στην 
Ευρώπη, ειδικότερα στις χώρες που 
εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ, θεωρεί 
ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία να 
παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς 
υποστήριξιν των μειονεκτουσών 
κατηγοριών, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση κατοικίας· συνιστά την 
θέσπιση αυστηρών κανόνων ώστε τα 
κονδύλια που χορηγούνται από την 
Ένωση για την κατασκευή κοινωνικών 
κατοικιών να διατίθενται στις πλέον 
υποβαθμισμένες περιοχές·

Or. ro
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Τροπολογία 47
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επισημαίνει ότι η κατοικία είναι ένα 
σημαντικό κοινωνικό αγαθό, η 
εξασφάλιση της οποίας είναι ευθύνη των 
κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 48
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει 
πληροφορίες όσον αφορά το βαθμό στον 
οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και/ή 
ευνοούν μέτρα κατασκευής κατοικιών με 
ιδίους πόρους·

Or. de

Τροπολογία 49
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών 
και απόψεων μεταξύ των κρατών μελών 
και των φορέων εκτέλεσης κρατικά 
χρηματοδοτούμενων μέτρων κατασκευής 
κατοικιών στην Ευρώπη·
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