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Tarkistus 1
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten ja nykyisten 
rahastojen ohjelmiin;

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnassa 
sekä siinä, kuinka sosiaalinen 
asuntotuotanto on otettu mukaan EU:n 
entisten ja nykyisten rahastojen ohjelmiin 
ja kuinka siitä voi päästä osalliseksi 
näiden rahastojen kautta;

Or. en

Tarkistus 2
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten ja nykyisten 
rahastojen ohjelmiin;

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten rahastojen ohjelmiin 
ja rakennerahastoja koskeviin uusiin 
asetuksiin;

Or. de

Tarkistus 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten ja nykyisten 
rahastojen ohjelmiin;

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten ja nykyisten 
rahastojen ohjelmiin; korostaa, että on 
varmistettava kohdennettu tuki maille, 
joissa työttömyys ja köyhyys ovat 
hälyttävässä nousussa;

Or. en

Tarkistus 4
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa Euroopan parlamentin ja 
etenkin sen aluekehitysvaliokunnan 
olennaisen tärkeää roolia siinä, kuinka 
sosiaalinen asuntotuotanto on otettu 
mukaan EU:n entisten ja nykyisten 
rahastojen ohjelmiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 5
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suosittaa, että komissio ottaa 
huomioon paikallisviranomaisten tähän 
mennessä aikaansaaman edistyksen 
heikoimmassa asemassa oleville 
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henkilöille tarkoitettujen asuntojen 
suhteen ja tarkastelee paikallisen ja 
alueellisen tason painopisteitä tulevia 
määrärahoja ajatellen;

Or. ro

Tarkistus 6
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että sosiaalisen 
asuntotuotannon käsite on erilainen eri 
jäsenvaltioissa; katsoo kuitenkin, ettei 
yhtenäistä unionin tason määritelmää 
tarvita; katsoo, että on jäsenvaltioiden 
tehtävä määritellä sosiaalisen 
asuntotuotannon käsite ja huolehtia 
sosiaalisesta asuntotarjonnasta;

Or. fr

Tarkistus 7
Salvatore Caronna

Lausuntoluonnos
1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon tietyissä jäsenvaltioissa 
sovelletut parhaat käytännöt ja 
tarkistamaan sosiaalisen 
asuntotuotannon määritelmää siten, että 
siitä pääsisi osalliseksi uusia 
asukasryhmiä;

Or. it
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Tarkistus 8
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

2. painottaa Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
energiatehokkuutta, uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämistä, 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä sekä 
syrjäytymisen torjuntaa antamalla 
taloudellisesti heikossa asemassa oleville 
väestöryhmille mahdollisuus päästä 
kohtuuhinnoin tuettuihin asuntoihin ja 
osalliseksi sosiaalipalveluista; toteaa, että 
valtion tukemien asuntojen rinnalla on 
kehitettävä julkista ja sosiaalista 
infrastruktuuria; 

Or. de

Tarkistus 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
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(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville 
väestöryhmille mahdollisuus päästä 
kohtuuhinnoin laadukkaisiin asuntoihin ja 
osalliseksi sosiaalipalveluista; painottaa 
kuitenkin, että asukasryhmiin olisi 
sisällytettävä kaikki uudet talouskriisin 
luomat, heikossa asemassa olevat 
väestöryhmät, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet saada asunto, ja että 
samalla olisi tutkittava muita 
innovatiivisia toimintatapoja synergioiden 
ja kumppanuuksien luomiseksi 
kansallisella tasolla erityisesti 
rakennerahastojen avulla;

Or. en

Tarkistus 10
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
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rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä ilmastonmuutoksen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden
torjuntaa antamalla syrjäytyneille 
mahdollisuus päästä kohtuuhinnoin 
laadukkaisiin asuntoihin ja osalliseksi 
sosiaalipalveluista sekä takaamalla 
asianmukainen ja kohtuuhintainen 
asunto heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja muille väestön kohderyhmille;

Or. en

Tarkistus 11
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille, etenkin 
heikommassa asemassa oleville 
naisryhmille, kuten maahanmuuttajille, 
vähemmistöihin kuuluville, vanhuksille, 
vammaisille ja yksinäisille äideille,
mahdollisuus päästä kohtuuhinnoin 
laadukkaisiin asuntoihin ja osalliseksi 
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sosiaalipalveluista;

Or. en

Tarkistus 12
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

2. korostaa, että on olennaisen tärkeää, 
että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa, mitä 
tulee oikeuteen saada asunto; pitää tältä 
osin tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

Or. fr

Tarkistus 13
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614), asetukseksi 
koheesiorahastosta (COM(2011)0274) ja 
asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR) (COM(2011)0607/2) ja toteaa, että 
näissä ehdotuksissa hyväksytään 
varauksettomasti ensisijaiset investoinnit, 
jotka koskevat rakennusten 
lämmöneristyksen parantamista, 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistämistä, kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

Or. en

Tarkistus 14
Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
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käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

käytön edistämistä, kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, sosiaalisen ja 
yhteisvastuullisen talouden edistämistä
sekä syrjäytymisen torjuntaa antamalla 
syrjäytyneille mahdollisuus päästä 
kohtuuhinnoin laadukkaisiin asuntoihin ja 
osalliseksi sosiaalipalveluista;

Or. fr

Tarkistus 15
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkialueiden
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä sekä syrjäytymisen torjuntaa 
antamalla syrjäytyneille mahdollisuus 
päästä kohtuuhinnoin laadukkaisiin 
asuntoihin ja osalliseksi sosiaalipalveluista;

2. pitää tervetulleena Euroopan komission 
ehdotuksia asetukseksi tietyistä yhteisistä 
säännöksistä (COM(2012)0496), 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) koskevista erityissäännöksistä 
(COM(2011)0614) ja asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
(COM(2011)0607/2) ja toteaa, että näissä 
ehdotuksissa hyväksytään varauksettomasti 
ensisijaiset investoinnit, jotka koskevat 
rakennusten lämmöneristyksen 
parantamista, uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämistä, kaupunkien ja 
alueiden kestävää kehitystä tukevia 
yhdennettyjä toimenpiteitä sekä 
syrjäytymisen torjuntaa antamalla 
syrjäytyneille mahdollisuus päästä 
kohtuuhinnoin laadukkaisiin asuntoihin ja 
osalliseksi sosiaalipalveluista;

Or. en
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Tarkistus 16
Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta 
määritetään ensisijaiset tavoitteet ja 
vahvistetaan varojen käyttöä koskevat 
säännöt myös ja ennen kaikkea yhdessä
EAKR:n ja ESR:n kanssa sekä, jos 
kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto 
maaseudulla ja pienissä tai keskisuurissa 
kaupungeissa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston kanssa; 
katsoo, että rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan
kumppanuusperiaatteen ja monitasoisen 
hallinnon periaatteen mukaisesti 
yhteistyöhön mukaan paikallis- ja 
alueviranomaiset ja kaikki kumppanit, 
jotta voidaan määrittää ensisijaiset 
tavoitteet ja vahvistaa varojen käyttöä 
koskevat säännöt kumppanuussopimusten 
ja toimintaohjelmien puitteissa 
yhdennetysti ja yhteensovitetusti EAKR:n 
ja ESR:n kanssa sekä, jos kyseessä on 
sosiaalinen asuntotuotanto maaseudulla ja 
pienissä tai keskisuurissa kaupungeissa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; korostaa uusien 
yhdennetyn kehityksen välineiden 
(paikallisyhteisöjen omat kehityshankkeet 
ja yhdennetyt alueelliset investoinnit) 
merkitystä asuntotuotantoa koskevien 
yhdennettyjen strategioiden 
toteuttamisessa ja toteaa, että näissä 
strategioissa sosiaalisen asuntotuotannon 
elimillä ja asukkailla olisi huomattava 
rooli; katsoo, että rakennerahastojen 
laajemmalla integroinnilla voitaisiin 
edistää köyhimpien kaupunginosien 
kestävää kehitystä ja vähentää niiden 
eristäytyneisyyttä, siten että vältetään 
haitallinen eriytyminen ja edistetään 
sosiaalista monimuotoisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta, edellyttäen että 
asukkaat otetaan mukaan toimintaan; 
toivoo, että teknisen avun ohjelmat 
säilytetään ja että niitä laajennetaan ja 
käytetään koordinoidusti 
rakennerahastojen kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; painottaa tältä osin, 
kuinka tärkeää on edelleen tukea toimia, 
joilla pyritään korjaamaan asunnottomien 
tilanne kaupunkialueilla; toivoo, että 
teknisen avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan, samalla kun 
niistä tulee joustavampia, niin että 
voidaan tehokkaasti käsitellä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja vakauden alalla 
ilmeneviä uusia haasteita, joilla voisi olla 
merkittävä vaikutus nykyisiin terveyttä ja 
asumista koskeviin eriarvoisuuksiin sekä 
kansallisella että alueellisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 18
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. painottaa, että paikallis- ja 
alueviranomaiset ovat hyvin usein 
tärkeimpiä keskustelukumppaneita niiden 
kansalaisten kanssa, joiden asumista 
koskevat keskeiset tarpeet eivät täyty; 
pyytää näin ollen jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. fr

Tarkistus 19
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta 
vähennetään alueiden välistä 
eriarvoisuutta ja edetään julkisessa 
asuntotarjonnassa kohti laajempaa 
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kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

sosiaalista erikoistumista ja jotta 
määritetään ensisijaiset tavoitteet ja 
vahvistetaan varojen käyttöä koskevat 
säännöt myös ja ennen kaikkea yhdessä 
EAKR:n ja ESR:n kanssa sekä, jos 
kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto 
maaseudulla ja pienissä tai keskisuurissa 
kaupungeissa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston kanssa; 
katsoo, että rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. en

Tarkistus 20
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta 
määritetään ensisijaiset tavoitteet ja 
vahvistetaan varojen käyttöä koskevat 
säännöt myös ja ennen kaikkea yhdessä 
EAKR:n ja ESR:n kanssa sekä, jos 
kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto 
maaseudulla ja pienissä tai keskisuurissa 
kaupungeissa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston kanssa;
katsoo, että rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 

3. kannustaa jäsenvaltioita myöntämään
paikallis- ja alueviranomaisille laajemmat 
vapaudet ensisijaisten tavoitteiden 
määrittämiseksi ja vahvistamaan niiden 
kanssa yhteisymmärryksessä varojen 
käyttöä koskevat säännöt myös ja ennen 
kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n kanssa 
sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
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avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. ro

Tarkistus 21
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten tai niitä edustavien 
organisaatioiden kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. en

Tarkistus 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa, jotta vältetään 
näiden alueiden väestökato; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. ro

Tarkistus 23
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
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maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä sukupuolten 
välistä tasa-arvoa; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. en

Tarkistus 24
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n ja ESR:n 
kanssa sekä, jos kyseessä on sosiaalinen 
asuntotuotanto maaseudulla ja pienissä tai 
keskisuurissa kaupungeissa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa; katsoo, että 
rakennerahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

3. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan 
monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta määritetään 
ensisijaiset tavoitteet ja vahvistetaan 
varojen käyttöä koskevat säännöt myös ja 
ennen kaikkea yhdessä EAKR:n, 
koheesiorahaston ja ESR:n kanssa sekä, 
jos kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto 
maaseudulla ja pienissä tai keskisuurissa 
kaupungeissa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston kanssa; 
katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen laajemmalla 
integroinnilla voitaisiin edistää köyhimpien 
kaupunginosien kestävää kehitystä, siten 
että vältetään haitallinen eriytyminen ja 
edistetään heterogeenisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toivoo, että teknisen 
avun ohjelmia ja erikoisrahastoja 
vahvistetaan ja laajennetaan;

Or. en
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Tarkistus 25
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallis- ja 
alueviranomaisia kehittämään 
huokeahintaisia asumisratkaisuja 
esimerkiksi antamalla ilmaiseksi käyttöön 
julkisia maa-alueita julkisille 
rakennusyhtiöille ja osuuskunnille;

Or. de

Tarkistus 26
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että sosiaalista 
asuntotuotantoa luodaan ja hallinnoidaan 
eri tavalla eri jäsenvaltioissa ja että 
asuntojen omistus on usein paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten hallitusten eri 
tasoilla ja joissakin tapauksissa 
yksityisillä; pyytää tämän huomioon 
ottamista siten, että koko sosiaaliselle 
asuntotuotannolle voidaan myöntää 
käytettävissä olevaa rahoitusta myös 
energiatehokkuutta koskeviin 
hankkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 27
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa Euroopan 
investointipankkia lisäämään 
investointeja sosiaaliseen 
asuntotuotantoon tiiviissä yhteistyössä 
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa;

Or. lt

Tarkistus 28
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
3 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita ja asiasta 
vastaavia viranomaisia sisällyttämään 
sosiaalisen monimuotoisuuden 
asuntopolitiikkaansa ja sosiaalista 
asuntotuotantoa koskevaan 
politiikkaansa; korostaa, että 
asuinalueilla on ennakoitava 
vahingollinen erilaistaminen ja 
eriytyminen ja vähennettävä niitä, jotta 
taataan sosiaalinen yhteenkuuluvuus; 
kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, 
että uuteen sosiaaliseen asuntotuotantoon 
ei saa liittyä ”gettoutumista” eikä 
vanhojen asuntojen kunnostaminen saa 
johtaa alueen ”keskiluokkaistumiseen”;

Or. fr
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Tarkistus 29
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon 
myötävaikuttavat osaltaan alueellisen 
yhteenkuuluvuuden paranemiseen ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen; katsoo, että ne ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden, alueen pk-yritysten 
tukemisen ja ammatillisen liikkuvuuden 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden paranemisen, ympäristön- ja 
ilmastonsuojelun sekä 
energiariippuvuuden vähenemisen kautta;
kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
sidosryhmiä asettamaan sosiaalista 
asuntotuotantoa edistävät investoinnit 
merkittävälle sijalle kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisissa 
suuntaviivoissa vuosina 2014–2020; 
toistaa, että EKR:n vuoden 2014–2020 
talousarvio on säilytettävä 
kunnianhimoisena etenkin 
koheesiopolitiikan osalta;

Or. fr

Tarkistus 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 4. panee merkille, että investoinnit 
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sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti ja välittömästi paikalliseen 
talouteen työllisyyden edistämisen, 
heikoimmassa asemassa olevien 
henkilöiden sosiaalisen osallistavuuden ja 
alueen pk-yritysten tukemisen kautta 
samoin kuin kansalaisten terveyden ja 
ympäristönsuojelun paranemisen kautta;
painottaa tarvetta selvittää ja määrittää 
parhaimmat käytännöt samoin kuin lisätä 
paikallisviranomaisten valmiuksia 
toteuttaa tällaiset hankkeet;

Or. en

Tarkistus 31
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
toimintamalleja, jotka vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten
tukemisen kautta; toteaa, että terveelliset 
asuinolot edesauttavat kansalaisten 
terveyttä;

Or. de

Tarkistus 32
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden, vaurauden ja alueen pk-
yritysten tukemisen kautta samoin kuin 
kansalaisten terveyden ja 
ympäristönsuojelun paranemisen kautta;
huomauttaa, että energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
koskevilla toimilla sosiaalisessa 
asuntotuotannossa voi myös olla 
olennainen rooli Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisessa; 

Or. en

Tarkistus 33
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen kasvun 
ja työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden, köyhyyden, kurjistumisen 
ja sosiaalisen syrjinnän torjumisen kautta
sekä alueen pk-yritysten tukemisen kautta 
samoin kuin kansalaisten terveyden ja 
ympäristönsuojelun paranemisen kautta;

Or. en
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Tarkistus 34
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevat mallit, ja 
vaikuttavat myönteisesti paikalliseen 
talouteen työllisyyden edistämisen, 
sosiaalisen osallistavuuden ja alueen 
mikro- ja pk-yritysten tukemisen kautta 
samoin kuin kansalaisten terveyden ja 
ympäristönsuojelun paranemisen kautta;

Or. en

Tarkistus 35
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
paranemisen kautta;

4. panee merkille, että investoinnit 
sosiaaliseen asuntotuotantoon ovat osa 
laajempia toimintamalleja ja vaikuttavat 
myönteisesti paikalliseen talouteen 
työllisyyden edistämisen, sosiaalisen 
osallistavuuden ja alueen pk-yritysten 
tukemisen kautta samoin kuin kansalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden ja 
ympäristönsuojelun paranemisen kautta;

Or. fr
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Tarkistus 36
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EU:n kasvu- ja 
työllisyyssopimuksen päätelmien 
perusteella jäsenvaltioita helpottamaan ja 
nopeuttamaan rakennerahastojen 
käyttämättömien varojen siirtämistä 
sosiaalisen asuntotuotannon 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa koskeviin hankkeisiin 
ohjelmakaudella 2007–2013;

Or. fr

Tarkistus 37
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pyytää jäsenvaltioita ja niiden 
paikallis- ja alueviranomaisia tukemaan 
terveydelle turvallisten, asianmukaisessa 
kunnossa olevien, energiatehokkaiden ja 
kohtuuhintaisten sosiaalisten asuntojen 
tarjontaa etenkin heikoimmassa asemassa 
oleville talouksille ja erityisesti alueilla, 
joilla väestötiheys on suuri tai kysyntä on 
suurinta; katsoo, että tällaisten asuntojen 
tarjontaan on liityttävä toimia, joilla 
annetaan mahdollisuus hyödyntää muita 
tärkeitä julkisia ja yleishyödyllisiä 
palveluja, ja toimia, joilla pyritään 
hillitsemään kaupunkialueiden 
laajenemista;

Or. fr
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Tarkistus 38
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa, ja katsoo, että 
etusijalle olisi asetettava rakennusten 
kunnostaminen eikä niinkään 
uudisrakentaminen, etenkin alueilla, 
joilla rakentamistiheys on suuri, jotka 
ovat herkkiä ekologisesti ja joilla 
kiinteistömarkkinoilla on liikaa tarjontaa, 
ottaen huomioon rakennusten 
energiatehokkuus ja tarvittaessa 
maanjäristysriskin ehkäiseminen.

Or. pt

Tarkistus 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
sekä sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
erityisesti kiinteistökuplan ja sen 
makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa erityisesti tänä 
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aikana, jolloin kohdataan talous- ja 
rahoituskriisin sosiaaliset seuraukset, 
joudutaan mukauttamaan talousarviota ja 
kasvuvauhti unionissa on pieni.

Or. en

Tarkistus 40
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa; painottaa, että 
myös asuntojen kohtuuttomien korkeiden 
hintojen aiheuttamalla talouden 
epätasapainolla on merkittävä vaikutus 
kotitalouksien kulutusalttiuteen, mikä 
vain pahentaa sosiaalista eriarvoisuutta; 
muistuttaa, että unionissa köyhien 
kotitalouksien varoista keskimäärin 
40 prosenttia kuluu asumiseen ja 
lämmitykseen, ja osuus kasvaa koko ajan.

Or. fr

Tarkistus 41
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 5. katsoo, että valtion tukemaan
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asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

sosiaaliseen asuntotuotantoon kohdistuvat 
investoinnit voivat olla konkreettinen ja 
tehokas keino unionin talouden ohjauksen 
ja hallinnan vahvistamiseksi erityisesti 
kiinteistökuplan ja sen makrotaloudelliseen 
ja sosiaaliseen tasapainoon aiheuttamien 
negatiivisten vaikutusten hallinnassa.

Or. de

Tarkistus 42
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen, riittävä ja 
tehokas keino unionin talouden ohjauksen 
ja hallinnan vahvistamiseksi erityisesti 
kiinteistökuplan ja sen makrotaloudelliseen 
ja sosiaaliseen tasapainoon aiheuttamien 
negatiivisten vaikutusten hallinnassa.

Or. en

Tarkistus 43
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa.

5. katsoo, että sosiaaliseen 
asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit 
voivat olla konkreettinen ja tehokas keino 
unionin talouden ohjauksen ja hallinnan 
vahvistamiseksi erityisesti kiinteistökuplan 
ja sen makrotaloudelliseen ja sosiaaliseen 
tasapainoon aiheuttamien negatiivisten 
vaikutusten hallinnassa, ja katsoo, että 
unionin talouden ja budjettipolitiikan 
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ohjausjärjestelmässä olisi otettava nämä 
investoinnit paremmin huomioon.

Or. fr

Tarkistus 44
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan 
asuntotuotannossa keinottelupyrkimyksiä 
sääntelyn avulla.

Or. de

Tarkistus 45
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
voitavansa, jotta poistetaan syrjintä 
sosiaaliseen asuntotuotantoon kuuluvien 
asuntojen jakamisessa ja jotta 
yksinkertaistetaan näiden asuntojen 
kysyntää ja jakamista koskevia 
menettelyjä ottaen huomioon 
heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden erityistilanne.

Or. ro

Tarkistus 46
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ottaa huomioon unionissa ja etenkin 
siihen vastikään liittyneissä maissa 
vallitsevan sosiaalisen epätasapainon ja 
pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan 
unioni puuttuu asiaan tukeakseen 
epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmiä 
etenkin, mitä tulee asunnon takaamiseen; 
kehottaa panemaan täytäntöön tiukat 
säännöt sen varmistamiseksi, että unionin 
sosiaaliseen asuntotuotantoon myöntämät 
varat käytetään kaikkein herkimmillä 
alueilla.

Or. ro

Tarkistus 47
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että asunto on tärkeä 
sosiaalinen hyödyke, joka kuuluu 
jäsenvaltioiden erityiseen vastuualaan.

Or. de

Tarkistus 48
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota keräämään 
yhteen tiedot tavoista, joilla jäsenvaltiot 
toteuttavat tai tukevat rahallisesti 
asuntotuotantoa. 

Or. de



AM\927907FI.doc 31/31 PE506.057v01-00

FI

Tarkistus 49
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kannustaa jäsenvaltioita ja tahoja, 
jotka rakentavat valtion tukemia asuntoja 
unionissa, jakamaan kokemuksia ja 
vaihtamaan tietoja.

Or. de


