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Muudatusettepanek 1
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel varasemate ja praeguste Euroopa 
fondide programmide raames;

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli seoses sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse 
vastu võitlemisega sotsiaalelamute 
poliitika rahastamise tagamisel varasemate 
ja praeguste Euroopa fondide programmide 
raames ning sotsiaalelamute fondide 
kaudu kättesaadavaks tegemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel varasemate ja praeguste
Euroopa fondide programmide raames;

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel nii varasemate Euroopa fondide 
programmide kui ka struktuurifonde 
käsitlevate uute eeskirjade raames;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel varasemate ja praeguste Euroopa 
fondide programmide raames;

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel varasemate ja praeguste Euroopa 
fondide programmide raames; rõhutab 
vajadust tagada sihtotstarbeline toetus 
riikidele, kus tööpuudus ja vaesus järsult 
tõusevad;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Parlamendi ja eriti 
regionaalarengukomisjoni äärmiselt olulist 
rolli sotsiaalelamute poliitika rahastamise 
tagamisel varasemate ja praeguste Euroopa 
fondide programmide raames;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. soovitab komisjonil võtta arvesse 
edusamme, mida kohalikud 
ametiasutused on praeguseni ebasoodsas 
olukorras olevate isikutele eluaseme 
tagamisel saavutanud, ning määratleda 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
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prioriteedid seoses tulevase rahalise 
toetamisega; 

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et sotsiaalelamu mõiste on 
liikmesriigiti erinev; on siiski seisukohal, 
et ühtne määratlus ei oleks asjakohane;
on arvamusel, et sotsiaalelamu 
määratluse ja nende pakkumise 
korraldamise peavad tagama 
liikmesriigid;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub komisjonil, võttes arvesse ka 
mõnes liikmesriigis olevaid parimaid 
tavasid, vaadata läbi sotsiaalelamu 
määratlus, et hõlmata ka muud abisaajate 
kategooriad; 

Or. it

Muudatusettepanek 8
Joachim Zeller
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

2. rõhutab komisjoni ettepanekut võtta 
vastu määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted (COM(2012)0496), määrus, 
milles käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud investeeringute 
tegemine energiatõhususse, 
taastuvenergiaallikate ja jätkusuutliku 
linnaarengu integreeritud meetmete 
edendamiseks ning tõrjutuse vastu 
võitlemiseks, millega seoses antakse
majanduslikult ebasoodsas olukorras 
olevatele kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele subsideeritavale eluasemele
ja sotsiaalteenustele taskukohaste 
hindadega; märgib, et riigi subsideeritava 
eluasemega peab kaasnema avaliku ja 
sotsiaalse taristu väljatöötamine; 

Or. de

Muudatusettepanek 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
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parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele ja kõige 
vaesematele elanikkonnarühmadele
juurdepääs kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;
rõhutab siiski, et abisaajate kategooriate 
hulka peaksid kuuluma kõik uued kriisi 
põhjustatud kaitsetud 
elanikkonnarühmad, kellel on eluasemele 
piiratud juurdepääs, samas aga tuleks 
uurida uusi innovaatilisi 
poliitikavaldkondi, eelkõige 
struktuurifondide kaudu, et edendada 
sünergilist toimet ja partnerlust riigi 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning
kliimamuutuse, sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesuse vastu võitlemiseks, millega seoses 
antakse kõrvale jäänud kogukondadele 
juurdepääs kvaliteetsele majutusele ja 
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sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega; sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega, 
ning tagatakse ebasoodsas olukorras 
olevatele inimrühmadele ja muudele 
elanikkonna sihtrühmadele sobiv ja 
taskukohane eluase;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele, eelkõige 
kaitsetutele naiste rühmadele nagu 
sisserändajad, vähemusrühmade naised, 
eakad, puuetega isikud ja üksikemad,
juurdepääs kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted 
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta 
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

2. rõhutab, kui oluline on see, et 
liikmesriigid täidaksid oma eluaseme 
tagamise kohustusi; väljendab seetõttu
heameelt komisjoni ettepanekute üle võtta 
vastu määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted (COM(2012)0496), määrus, 
milles käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta 
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), määrus 
Ühtekuuluvusfondi kohta 
(COM(2011)0274), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
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vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2),
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks, sotsiaalse ja 
solidaarse majanduse edendamiseks ning 
tõrjutuse vastu võitlemiseks, millega seoses 
antakse kõrvale jäänud kogukondadele 
juurdepääs kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmete edendamiseks ning tõrjutuse 
vastu võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

2. väljendab heameelt komisjoni 
ettepanekute üle võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted
(COM(2012)0496), määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(COM(2011)0614), ja määrus Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta (COM(2011)0607/2), 
milles on sätestatud prioriteetsete 
investeeringute tegemine energiatõhususe 
parandamiseks, taastuvenergiaallikate ja 
jätkusuutliku linna- ja territoriaalse 
arengu integreeritud meetmete 
edendamiseks ning tõrjutuse vastu 
võitlemiseks, millega seoses antakse 
kõrvale jäänud kogukondadele juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja 
sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 

3. innustab liikmesriike kaasama 
partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise 
põhimõttest lähtuvalt kohalikke ja 
piirkondlikke ametiasutusi ja kõiki 
partnereid, et määrata partnerluslepingute 
ja rakenduskavade raames ja võimaluse 
korral integreeritud ja koordineeritud 
viisil ühiselt kindlaks prioriteedid ja 
meetodid, kuidas kasutada ERFi ja ESFi 
vahendeid ja maapiirkondades ning 
väikestes ja keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; rõhutab uute integreeritud 
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kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja
neid laiendatakse;

arenguvahendite (CLLD ja ITI) tähtsust 
seoses eluaseme integreeritud strateegiate 
rakendamisega, milles kõige tähtsam roll
on sotsiaalelamutega tegelevatel 
organisatsioonidel ja elanikel; on
seisukohal, et struktuurifondide parem 
integreerimine võib edendada 
jätkusuutlikku arengut mahajäänud 
linnaosades ja vähendada nende 
isoleeritust, aidates hoida ära kahjulikku 
kihistumist ja seega soodustades elanike 
kaasamise abil sotsiaalset mitmekesisust
ja sotsiaalset ühtekuuluvust; loodab, et 
tehnilise abi programmid ja erifondid 
säilitatakse, neid laiendatakse ja 
kasutatakse koordineeritult koos 
struktuurifondide meetmetega;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; rõhutab sellega seoses, kui 
tähtis on veelgi rohkem edendada 
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laiendatakse; meetmeid, mille eesmärk on tegeleda 
kodutuse probleemiga linnapiirkondades; 
loodab, et tehnilise abi programmid ja 
erifondid säilitatakse ja neid laiendatakse
ning et need muutuvad paindlikumaks, et 
tulemuslikult tegeleda uute ülesannetega 
sotsiaalse kaasatuse ja stabiilsuse 
tagamisel, millel võiks olla 
märkimisväärne mõju praegusele 
ebavõrdsusele tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas nii riiklikul kui ka 
piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

3. rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud 
asutused on väga sageli peamised 
partnerid kodanikele, kelle põhivajadus 
eluasemele ei ole täidetud; nõuab 
seepärast, et liikmesriigid teeksid koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
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laiendatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et vähendada territooriumide 
vahelist ebavõrdsust ja suurendada 
sotsiaaleluasemete puhul sotsiaalset 
mitmekesistamist, et määrata võimaluse 
korral ühiselt kindlaks prioriteedid ja 
meetodid, kuidas kasutada ERFi ja ESFi 
vahendeid ja maapiirkondades ning 
väikestes ja keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid,
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

3. innustab liikmesriike andma kohalikele 
ja piirkondlikele ametiasutustele rohkem 
paindlikkust prioriteetide ja meetodite 
kindlaksmääramiseks ning määrata 
nendega kokkuleppel kindlaks, kuidas 
kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega
või neid esindavate organisatsioonidega
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
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mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid, et vältida elanike lahkumist 
nendelt aladelt; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Mojca Kleva Kekuš
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et 
struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust, sotsiaalset 
ühetkuuluvust ja soolist võrdõiguslikkust;
loodab, et tehnilise abi programmid ja 
erifondid säilitatakse ja neid laiendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi ja ESFi vahendeid ja 
maapiirkondades ning väikestes ja 
keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et

3. innustab liikmesriike tegema koostööd 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega 
mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt, et määrata võimaluse korral 
ühiselt kindlaks prioriteedid ja meetodid, 
kuidas kasutada ERFi, Ühtekuuluvusfondi
ja ESFi vahendeid ja maapiirkondades ning 
väikestes ja keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et struktuuri- ja 
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struktuurifondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

investeerimisfondide parem integreerimine 
võib edendada jätkusuutlikku arengut 
mahajäänud linnaosades, aidates hoida ära 
kahjulikku kihistumist ja seega 
soodustades ühtsust ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust; loodab, et tehnilise abi 
programmid ja erifondid säilitatakse ja neid 
laiendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et liikmesriigid ning 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
leiaksid lahendused taskukohaste elamute 
rajamiseks, eelkõige andes riigile 
kuuluvad alad tasuta riiklike 
kinnisvaraarendajate ja ühistute 
käsutusse; 

Or. de

Muudatusettepanek 26
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et sotsiaalelamuid luuakse ja 
hallatakse eri liikmesriikides erinevalt ja 
need kuuluvad sageli eri tasanditele –
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
valitsusele – ja mõnel juhul 
eraomanikele; palub seda arvesse võtta, 
nii et kõik sotsiaalelamud oleksid 
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olemasolevate vahendite suhtes, sh 
energiatõhususe projektide suhtes, 
rahastamiskõlblikud;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub, et Euroopa Investeerimispank 
suurendaks investeeringuid 
sotsiaalelamute vallas, konsulteerides 
selleks tihedalt kohalike ja piirkondlike 
ametiasutustega;

Or. lt

Muudatusettepanek 28
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et liikmesriigid ja vastutavad 
asutused asetaksid sotsiaalse 
mitmekesisuse oma eluaseme- ja 
sotsiaalelamute poliitika keskmesse;
rõhutab, kui tähtis on ennetada ja 
vähendada elamupiirkondade 
segregatsiooni ja kahjulikku eristamist, et 
tagada sotsiaalne ühtekuuluvus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et uute 
sotsiaalelamute ehitamisega ei tohi 
kaasneda nn getostamine ning et 
olemasolevate elamute renoveerimisega ei 
tohi kaasneda nn rikaste piirkondade 
teke; 
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Or. fr

Muudatusettepanek 29
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine aitab parandada 
territoriaalset ühtekuuluvust ja saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid; on seisukohal, et see on osa 
laiemast poliitikast ning sellel on positiivne 
mõju kohalikule majandusele tööhõive, 
sotsiaalse kaasatuse, kohalike VKEde 
toetamise ja kutsealase liikuvuse
seisukohast, aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele, keskkonna- ja 
kliimakaitsele ning energiasõltuvuse 
vähendamisele; julgustab sellega seoses 
liikmesriike ja kõiki sidusrühmi asetama 
sotsiaalelamutesse tehtavad 
investeeringud olulisele kohale riiklikes 
reformikavades ja 2014.–2020. aasta 
partnerluslepingute strateegilistes 
valdkondades; kinnitab vajadust säilitada 
mitmeaastases finantsraamistikus 2014–
2020 ambitsioonikas eelarve, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vallas; 

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
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investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on otsene positiivne mõju 
kohalikule majandusele tööhõive, kõige 
vaesemate elanikkonnarühmade sotsiaalse 
kaasatuse ja kohalike VKEde toetamise 
seisukohast, aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele; rõhutab vajadust 
uurida ja määratleda parimaid tavasid 
ning tugevdada kohalike asutuste 
suutlikkust selliseid projekte rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa poliitikast, millel on 
positiivne mõju kohalikule majandusele 
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ja kohalike 
VKEde toetamise seisukohast; märgib, et 
tervislik eluase aitab kaasa kodanike 
tervisele;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, 
jõukuse ja kohalike VKEde toetamise 
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aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

seisukohast, aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele; märgib, et 
sotsiaalelamutega seotud energiatõhususe 
ja taastuvenergia meetmed võivad samuti 
ELi 2020. aasta eesmärkide täitmisel 
suurt tähtsust omada; 

Or. en

Muudatusettepanek 33
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele majanduskasvu ja tööhõive
ning sotsiaalse kaasatuse edendamise ja 
vaesuse, vaesestumise ja sotsiaalse 
kihistumise vastase võitluse ning kohalike 
VKEde toetamise seisukohast, aga ka 
kodanike tervisele ja keskkonnakaitsele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast, 
sh soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise poliitikast, ning sellel on 
positiivne mõju kohalikule majandusele 
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ja kohalike
mikroettevõtete ja VKEde toetamise 
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seisukohast, aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

4. märgib, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine on osa laiemast poliitikast 
ning sellel on positiivne mõju kohalikule 
majandusele tööhõive, sotsiaalse kaasatuse 
ja kohalike VKEde toetamise seisukohast, 
aga ka kodanike heaolule, tervisele ja 
keskkonnakaitsele;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles lihtsustama 
ja kiirendama struktuurifondide 
kasutamata vahendite ümberjaotamist 
sotsiaalelamute energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud projektidele 
programmiperioodiks 2007–2013, võttes 
arvesse Euroopa majanduskasvu ja 
tööhõive pakti järeldusi;

Or. fr
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Muudatusettepanek 37
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab, et liikmesriigid ja nende 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
toetaksid tervislike, elamiskõlblike, 
energiatõhusate ja taskukohaste 
sotsiaalelamute pakkumist eelkõige kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
leibkondadele, eriti suure elanikkonna 
tihedusega piirkondades, kus nõudlus on 
kõige suurem; on arvamusel, et sellise 
eluaseme pakkumisega peavad kaasnema 
meetmed, millega toetatakse juurdepääsu 
muudele avalikele teenustele ja 
üldhuviteenustele, ning võideldakse 
valglinnastumise vastu;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele
tasakaalule;

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule, nii et prioriteediks oleks 
pigem olemasolevate hoonete 
renoveerimine, mitte uute ehitamine, 
eelkõige suure ehitustihedusega 
piirkondades, ökoloogilisest seisukohast 
tundlikes piirkondades, sellistes 
piirkondades, kus kinnisvara pakkumine 
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on suurem kui nõudlus, võttes arvesse 
energiatõhusust ja vajaduse korral 
maavärinariski;

Or. pt

Muudatusettepanek 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist ning sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust, eelkõige 
võitluses kinnisvaramullide ja nende 
kahjuliku mõju vastu makromajanduslikule 
ja sotsiaalsele tasakaalule, eeskätt praegu, 
kui käes on majandus- ja rahanduskriisi 
tagajärjed, tehakse eelarvekohandusi ja 
ELi majanduskasv on väike; 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule; rõhutab, et eluaseme kõrgest 
hinnast tingitud majanduslik ebavõrdsus 
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omab märkimisväärset mõju leibkondade 
tarbimisstruktuurile, mis omakorda 
suurendab sotsiaalset ebavõrdsust; tuletab 
meelde, et Euroopas kulutavad vaesed 
leibkonnad keskmiselt 40 % oma 
sissetulekutest eluasemele ja küttele ning 
see protsent kasvab jätkuvalt;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

5. on seisukohal, et riigi poolt 
toetatavatesse elamutesse investeerimine 
võib olla konkreetne ja tõhus lahendus, 
kuidas parandada Euroopa majanduse 
juhtimist, eelkõige kinnisvaramullide ja
nende kahjuliku mõju haldamist
makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses 
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne, piisav
ja tõhus lahendus, kuidas parandada 
Euroopa majanduse juhtimist, eelkõige 
võitluses kinnisvaramullide ja nende 
kahjuliku mõju vastu makromajanduslikule 
ja sotsiaalsele tasakaalule.
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, eelkõige võitluses
kinnisvaramullide ja nende kahjuliku mõju 
vastu makromajanduslikule ja sotsiaalsele 
tasakaalule.

5. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse 
investeerimine võib olla konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada Euroopa 
majanduse juhtimist, ning et seda tuleks 
rohkem võtta arvesse liidu majandusliku 
ja eelarvelise juhtimise raames, eelkõige 
võitluses kinnisvaramullide ja nende 
kahjuliku mõju vastu makromajanduslikule 
ja sotsiaalsele tasakaalule.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles võitlema 
kinnisvaraga spekuleerimise 
suundumuste vastu vastavate 
õigusnormide kehtestamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovitab liikmesriikidel suunata kõik 
vajalikud jõupingutused nii 
diskrimineerimise kaotamisele 
sotsiaaleluaseme eraldamisel kui ka 
sotsiaaleluaseme ruumide taotlemise ja 
eraldamise korra lihtsustamisele, võttes 
arvesse iga ebasoodsas olukorras oleva 
isiku eriolukorda. 

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. võttes arvesse sotsiaalset ebavõrdsust 
Euroopas, eelkõige hiljuti liitunud 
riikides, peab äärmiselt oluliseks, et 
Euroopa Liit sekkuks ebasoodsas 
olukorras olevate elanikkonnarühmade 
toetuseks, eelkõige eluaseme tagamise 
osas; soovitab kehtestada ranged 
standardid tagamaks, et liidu poolt 
eraldatud raha sotsiaalelamute 
ehitamiseks kasutataks kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades;

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. märgib, et eluase on oluline 
sotsiaalne hüve, mille tagamine on 
liikmesriikide ülesanne;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. palub komisjonil koguda teavet selle 
kohta, kuidas liikmesriigid viivad ellu või 
stimuleerivad oma vahenditega 
eluasemega seotud meetmeid;

Or. de

Muudatusettepanek 49
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. innustab liikmesriike ja asutusi, kes 
haldavad Euroopas liikmesriigi poolt 
subsideeritavaid eluasemeid, jagama oma 
kogemusi ja vahetama ideid;

Or. de


