
AM\927907HU.doc PE506.057v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2012/2293(INI)

25.2.2013

MÓDOSÍTÁS:
1 - 49

Véleménytervezet
Salvatore Caronna
(PE504.250v01-00)

a szociális lakások építéséről az Európai Unióban
(2012/2293(INI))



PE506.057v01-00 2/32 AM\927907HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\927907HU.doc 3/32 PE506.057v01-00

HU

Módosítás 1
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága alapvető szerepet tölt 
be a múltbeli és a jelenlegi európai alapok 
programozása terén a szociális lakások 
építésére irányuló politikák 
támogathatósága tekintetében;

(1) hangsúlyozza, hogy – tekintettel a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelemre – az Európai Parlament 
és különösen annak Regionális Fejlesztési 
Bizottsága alapvető szerepet tölt be a 
múltbeli és a jelenlegi európai alapok 
programozása terén a szociális lakások 
építésére irányuló politikák 
támogathatósága és a szociális lakások 
alapok révén történő hozzáférhetővé tétele
tekintetében;

Or. en

Módosítás 2
Joachim Zeller

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága alapvető szerepet 
tölt be a múltbeli és a jelenlegi európai 
alapok programozása terén a szociális 
lakások építésére irányuló politikák 
támogathatósága tekintetében;

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága szerepet töltött be a 
szociális lakások építésére irányuló 
politikák támogathatósága tekintetében 
mind a múltban, mind a strukturális 
alapokról szóló új rendeletek keretében;

Or. de
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Módosítás 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága alapvető szerepet tölt 
be a múltbeli és a jelenlegi európai alapok 
programozása terén a szociális lakások 
építésére irányuló politikák 
támogathatósága tekintetében;

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága alapvető szerepet tölt 
be a múltbeli és a jelenlegi európai alapok 
programozása terén a szociális lakások 
építésére irányuló politikák 
támogathatósága tekintetében; 
hangsúlyozza a munkanélküliség és 
szegénység riasztó mértékű növekedésével 
szembesülő országoknak nyújtott célzott 
támogatás biztosításának szükségességét;

Or. en

Módosítás 4
Younous Omarjee

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament és különösen annak Regionális 
Fejlesztési Bizottsága alapvető szerepet tölt 
be a múltbeli és a jelenlegi európai alapok 
programozása terén a szociális lakások 
építésére irányuló politikák 
támogathatósága tekintetében;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 5
Iosif Matula
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) ajánlja a Bizottságnak, hogy vegye 
figyelembe a rászoruló személyeknek 
biztosított lakások terén a helyi hatóságok 
által eddig elért eredményeket, valamint 
hogy a jövőbeni pénzügyi juttatásoknál 
legyen tekintettel a helyi és regionális 
szintű prioritásokra;

Or. ro

Módosítás 6
Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) megjegyzi, hogy a szociális lakhatás 
fogalma tagállamonként eltérő; úgy véli 
ugyanakkor, hogy nem lenne helyénvaló 
az egységes uniós fogalommeghatározás; 
véleménye szerint a tagállamok feladata a 
szociális lakáskínálat meghatározása és 
megszervezése;

Or. fr

Módosítás 7
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) felkéri a Bizottságot, hogy a bizonyos 
tagállamokban már meglévő legjobb 
gyakorlatok fényében vizsgálja felül a 
szociális lakhatás 
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fogalommeghatározását, és abba vegye fel 
a kedvezményezettek egyéb kategóriáit;

Or. it

Módosítás 8
Joachim Zeller

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) hangsúlyozza az Európai Bizottság 
közös rendelkezések megállapítására 
irányuló javaslatát (COM(2012)0496), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
(ERFA) szóló egyedi rendelkezésekről 
szóló rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik beruházások 
támogathatóságát az energiahatékonyság, 
a megújuló energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos integrált fellépések terén a 
lakosság gazdasági szempontból 
legelesettebb csoportjainak állami 
támogatással finanszírozott lakhatáshoz és 
megfizethető szociális szolgáltatásokhoz 
juttatása révén; hangsúlyozza, hogy a 
szociális lakások állami támogatással 
finanszírozott építésének együtt kell járnia 
az állami és szociális infrastruktúra 
fejlesztésével; 

Or. de

Módosítás 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek és a lakosság 
leginkább rászoruló csoportjainak
lakhatáshoz, valamint minőségi és 
megfizethető szociális szolgáltatásokhoz 
juttatása révén; hangsúlyozza azonban, 
hogy a kedvezményezettek kategóriáinak 
magukban kell foglalniuk a lakosság 
valamennyi kiszolgáltatott helyzetben 
lévő, a válság következtében létrejött
újabb és a lakhatáshoz korlátozott 
hozzáféréssel rendelkező csoportját, a 
szinergiák és a partnerségek nemzeti 
szinten történő előmozdítása érdekében 
mindeközben – különösen a strukturális 
alapok révén – további innovatív 
politikákat kell felkutatni;

Or. en

Módosítás 10
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és az 
éghajlatváltozás, a társadalmi kirekesztés 
és a szegénység elleni küzdelemmel 
kapcsolatos integrált fellépések terén a 
perifériára szorult közösségek lakhatáshoz, 
valamint minőségi és megfizethető 
szociális szolgáltatásokhoz juttatása, 
valamint a hátrányos helyzetű csoportok 
és a lakosság egyéb célcsoportjai számára 
megfelelő és megfizethető lakások 
biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 11
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
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javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek, különösen a nők 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportjának – migráns nők, kisebbségi 
csoportból származó nők, idősek, 
fogyatékossággal élő nők és egyedülálló 
anyák – lakhatáshoz, valamint minőségi és 
megfizethető szociális szolgáltatásokhoz 
juttatása révén;

Or. en

Módosítás 12
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) hangsúlyozza, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a tagállamok eleget 
tegyenek a lakhatáshoz való joggal 
kapcsolatos feladataiknak; üdvözli e 
tekintetben az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
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integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

Or. fr

Módosítás 13
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA)
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614), a Kohéziós Alapról 
szóló rendeletre irányuló javaslatát
(COM(2011)0274) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

Or. en

Módosítás 14
Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel, a szociális 
és szolidáris gazdaság előmozdításával és 
a kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos integrált fellépések terén a 
perifériára szorult közösségek lakhatáshoz, 
valamint minőségi és megfizethető 
szociális szolgáltatásokhoz juttatása révén;

Or. fr

Módosítás 15
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 

(2) üdvözli az Európai Bizottság közös 
rendelkezések megállapítására irányuló 
javaslatát (COM(2012)0496), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
szóló egyedi rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló javaslatát 
(COM(2011)0614) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló 
javaslatát (COM(2011)0607/2), amelyek 
lehetővé teszik elsőbbségi beruházások 
teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló 



PE506.057v01-00 12/32 AM\927907HU.doc

HU

energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi fejlődéssel és a 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 
integrált fellépések terén a perifériára 
szorult közösségek lakhatáshoz, valamint 
minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

energiaforrások előmozdítása, a 
fenntartható városi és területi fejlődéssel és 
a kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos integrált fellépések terén a 
perifériára szorult közösségek lakhatáshoz, 
valamint minőségi és megfizethető 
szociális szolgáltatásokhoz juttatása révén;

Or. en

Módosítás 16
Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
partnerség és a többszintű kormányzás 
elveit tiszteletben tartva, a partnerségi 
megállapodások és operatív programok 
keretében, lehetőség szerint integrált és 
összehangolt módon vonja be a helyi és 
regionális önkormányzatokat és 
valamennyi partnert a prioritások, 
valamint az ERFA és az ESZA, és – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
tekintetében – az EMVA felhasználási 
módozatainak meghatározásába; 
hangsúlyozza az integrált fejlesztés új 
eszközeinek (a közösség által irányított 
helyi fejlesztés és az integrált területi 
beruházások) jelentőségét az olyan 
integrált lakásstratégiák kialakításában, 
amelyekben a szociális lakásszervezetek és 
a lakók kiemelt szerepet kapnának; úgy 
ítéli meg, hogy a strukturális alapok jobb 
integrációja előmozdíthatja a hátrányos 
helyzetű városrészek fenntartható 
fejlődését és elszigeteltségük 
megszüntetését, elkerülve egyszersmind a 
káros szegregációt és elősegítve a 
sokszínűséget és a társadalmi kohéziót, 
feltéve, hogy e folyamatba bevonják a 
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lakókat; örömmel fogadná, ha 
fenntartanák, bővítenék és a strukturális 
alapok felhasználásával összehangolt 
módon alkalmaznák a technikai 
segítségnyújtási programokat;

Or. fr

Módosítás 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; e tekintetben hangsúlyozza a 
városi területeken a hajléktalanság 
jelenségének kezelését célzó intézkedések 
további előmozdításának fontosságát;
örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének, ugyanakkor pedig a 
társadalmi integráció és stabilitás 
területén jelentkező új kihívások hatékony 
kezelése érdekében – ami mind nemzeti, 
mind regionális szinten jelentős hatást 
gyakorolhatna az egészségügyi és 
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lakhatási területen meglévő 
egyenlőtlenségekre – rugalmasabbak 
lennének;

Or. en

Módosítás 18
Younous Omarjee

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) hangsúlyozza, hogy azok a polgárok, 
akiknek a lakhatással kapcsolatos 
alapvető igényei nem teljesülnek, igen 
gyakran elsősorban a helyi és regionális 
hatóságokhoz fordulnak; arra kéri ezért a 
tagállamokat, hogy a többszintű 
kormányzás elvét tiszteletben tartva 
működjenek együtt a helyi és regionális 
önkormányzatokkal a prioritások, illetve az 
ERFA és az ESZA többek között és 
elsősorban együttes – a vidéki térségekben 
és a kis/közepes méretű városokban 
építendő szociális lakások esetében pedig 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap – felhasználási módozatainak 
meghatározása érdekében; úgy ítéli meg, 
hogy a strukturális alapok jobb integrációja 
előmozdíthatja a hátrányos helyzetű 
városrészek fenntartható fejlődését, 
elkerülve egyszersmind a káros 
szegregációt és elősegítve a heterogenitást 
és a társadalmi kohéziót; örömmel 
fogadná, ha a technikai segítségnyújtási 
programok vagy egyedi alapok 
megerősítést nyernének és kibővülnének;

Or. fr

Módosítás 19
Justina Vitkauskaite
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) felhívja a tagállamokat, hogy az egyes 
területek közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint a szociális lakások 
építésében való nagyobb mértékű 
társadalmi specializálódás felé történő 
elmozdulás érdekében a többszintű 
kormányzás elvét tiszteletben tartva 
működjenek együtt a helyi és regionális 
önkormányzatokkal a prioritások, illetve az 
ERFA és az ESZA többek között és 
elsősorban együttes – a vidéki térségekben 
és a kis/közepes méretű városokban 
építendő szociális lakások esetében pedig 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap – felhasználási módozatainak 
meghatározása érdekében; úgy ítéli meg, 
hogy a strukturális alapok jobb integrációja 
előmozdíthatja a hátrányos helyzetű 
városrészek fenntartható fejlődését, 
elkerülve egyszersmind a káros 
szegregációt és elősegítve a heterogenitást 
és a társadalmi kohéziót; örömmel 
fogadná, ha a technikai segítségnyújtási 
programok vagy egyedi alapok 
megerősítést nyernének és kibővülnének;

Or. en

Módosítás 20
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a

(3) felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak nagyobb rugalmasságot a 
helyi és regionális önkormányzatoknak a
prioritások meghatározásában, és azokkal 
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prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

együtt határozzák meg az ERFA és az 
ESZA többek között és elsősorban együttes 
– a vidéki térségekben és a kis/közepes 
méretű városokban építendő szociális 
lakások esetében pedig az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) – felhasználási módozatait; úgy 
ítéli meg, hogy a strukturális alapok jobb 
integrációja előmozdíthatja a hátrányos 
helyzetű városrészek fenntartható 
fejlődését, elkerülve egyszersmind a káros 
szegregációt és elősegítve a heterogenitást 
és a társadalmi kohéziót; örömmel 
fogadná, ha a technikai segítségnyújtási 
programok vagy egyedi alapok 
megerősítést nyernének és kibővülnének;

Or. ro

Módosítás 21
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal vagy az 
azokat képviselő szervezetekkel a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
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segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

Or. en

Módosítás 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében, e térségek elnéptelenedésének 
megakadályozása céljából pedig az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

Or. ro

Módosítás 23
Mojca Kleva Kekuš
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 
esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a társadalmi heterogenitást, a 
kohéziót és a nemek közötti egyenlőséget; 
örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

Or. en

Módosítás 24
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA és az ESZA 
többek között és elsősorban együttes – a 
vidéki térségekben és a kis/közepes méretű 
városokban építendő szociális lakások 

(3) felhívja a tagállamokat, hogy a 
többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva működjenek együtt a helyi és 
regionális önkormányzatokkal a 
prioritások, illetve az ERFA, a Kohéziós 
Alap és az ESZA többek között és 
elsősorban együttes – a vidéki térségekben 
és a kis/közepes méretű városokban 
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esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap – felhasználási 
módozatainak meghatározása érdekében; 
úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

építendő szociális lakások esetében pedig 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap – felhasználási módozatainak 
meghatározása érdekében; úgy ítéli meg, 
hogy a strukturális és beruházási alapok 
jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek 
fenntartható fejlődését, elkerülve 
egyszersmind a káros szegregációt és 
elősegítve a heterogenitást és a társadalmi 
kohéziót; örömmel fogadná, ha a technikai 
segítségnyújtási programok vagy egyedi 
alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

Or. en

Módosítás 25
Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) felhívja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi önkormányzatokat, 
hogy – például az állami tulajdonú 
ingatlanok állami és szövetkezeti építtetők 
számára történő ingyenes rendelkezésre 
bocsátása révén – dolgozzanak ki 
megoldásokat a szociális lakások alacsony 
költséggel járó építésére;

Or. de

Módosítás 26
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3a) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építését a tagállamokban 
különbözőképpen alakítják és irányítják 
úgy, hogy a lakások tulajdonosai gyakran 
a helyi és regionális önkormányzatok és a 
nemzeti kormányzatok szintjén, egyes 
esetekben pedig magánszemélyek körében 
találhatók; kéri, hogy ezt vegyék 
figyelembe, és hogy tegyék lehetővé, hogy 
valamennyi szociális lakás építése 
támogatható legyen a rendelkezésre álló 
forrásokból, köztük az 
energiahatékonysági projektek 
forrásaiból;

Or. en

Módosítás 27
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) felszólítja az Európai Beruházási 
Bankot, hogy a helyi és regionális 
hatóságokkal szoros együttműködésben 
növelje a beruházásokat a szociális 
lakásépítési ágazatban;

Or. lt

Módosítás 28
Younous Omarjee

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) arra bátorítja a tagállamokat és a 
felelős hatóságokat, hogy a lakhatással és 
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a szociális lakások építésével foglalkozó 
szakpolitikájukban foglalkozzanak 
központi helyen a társadalmi 
sokszínűséggel; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a társadalmi kohézió 
biztosítása érdekében előzzék meg és 
szorítsák vissza a szegregációt és a 
lakóövezetek káros differenciálódását; 
felhívja a figyelmet arra, hogy az új 
szociális lakások építése nem járhat együtt 
a „gettósodás”, a már meglévő lakások 
rehabilitációja pedig a „dzsentrifikálódás” 
jelenségével;

Or. fr

Módosítás 29
Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások 
hozzájárulnak a területi kohézió 
javításához és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez; véleménye 
szerint e beruházások a globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást, a terület kkv-inek támogatását
és a szakmai mobilitás elősegítését 
illetően, továbbá a polgárok egészségügyi 
állapotára, a környezet- és 
éghajlatvédelemre, valamint az 
energiafüggőség csökkentésére is; arra 
ösztönzi e tekintetben a tagállamokat és 
valamennyi érdekelt felet, hogy a nemzeti 
reformprogramokon és a 2014–2020 
közötti partnerségi megállapodások 
stratégiai tengelyein belül fordítsanak 
kiemelt figyelmet a szociális lakások 
építésével kapcsolatos beruházásokra; 
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megerősíti, hogy fenn kell tartani a 2014–
2020 közötti többéves pénzügyi keret 
ambiciózus költségvetését, különösen a 
kohéziós politika tekintetében;

Or. fr

Módosítás 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és 
közvetlen pozitív hatást gyakorolnak a 
helyi gazdaságra a foglalkoztatás 
elősegítését, a leginkább rászorulók
társadalmi befogadását és a terület kkv-
inek támogatását illetően, továbbá a 
polgárok egészségügyi állapotára és a 
környezet védelmére is; hangsúlyozza a 
bevált módszerek felkutatásának és 
meghatározásának szükségességét, 
valamint a helyi hatóságok az ilyen 
jellegű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos kapacitásának megerősítését;

Or. en

Módosítás 31
Joachim Zeller

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
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hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően; megállapítja, hogy az 
egészséges lakhatási körülmények 
kihatással vannak a polgárok 
egészségügyi állapotára;

Or. de

Módosítás 32
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást, a jólétet és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is; emlékeztet arra, hogy a 
szociális lakások építése terén az 
energiahatékonysági és a megújuló 
energiákkal kapcsolatos intézkedések 
szintén alapvető szerepet játszhatnak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérésében; 

Or. en

Módosítás 33
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások (4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
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építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
növekedést, a foglalkoztatás elősegítését, a 
társadalmi befogadást, a szegénység, az 
elszegényedés és a társadalmi szegregáció 
elleni küzdelmet és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

Or. en

Módosítás 34
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
– köztük a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére irányuló – politikák 
keretébe ágyazódnak, és pozitív hatást 
gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület 
mikrovállalkozásainak és kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

Or. en

Módosítás 35
Younous Omarjee

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
egészségügyi állapotára és a környezet 
védelmére is;

(4) megállapítja, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív 
hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi 
befogadást és a terület kkv-inek 
támogatását illetően, továbbá a polgárok 
jóllétére, egészségügyi állapotára és a 
környezet védelmére is;

Or. fr

Módosítás 36
Karima Delli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) felszólítja a tagállamokat, hogy 
segítsék elő és gyorsítsák fel a strukturális 
alapok fel nem használt forrásainak 
átcsoportosítását a 2007–2013 közötti 
programozási időszak szociális lakhatás 
terén megvalósítandó, 
energiahatékonysággal és megújuló 
energiákkal kapcsolatos projektjei javára, 
tekintettel az európai Növekedési és 
Munkahely-teremtési Paktum 
következtetéseire;

Or. fr

Módosítás 37
Karima Delli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(4b) arra kéri a tagállamokat, valamint 
helyi és regionális hatóságaikat, hogy 
növeljék az egészséges, megfelelő, 
energiahatékony és megfizethető szociális 
lakások kínálatát, különösen a nagy 
népsűrűségű területek – ahol nagyobb a 
kereslet – leghátrányosabb helyzetű 
háztartásai számára; véleménye szerint e 
kínálatot az egyéb közszolgáltatásokhoz és 
alapvető általános érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
elősegítő, valamint a városok 
terjeszkedésének kézben tartására 
irányuló intézkedésekkel kell kísérni;

Or. fr

Módosítás 38
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében, oly módon, hogy az új 
építkezések helyett az épületek felújítását 
helyezik előtérbe, különösen a sűrűn 
beépített, az ökológiai szempontból 
érzékeny és a túlzott ingatlanpiaci kínálat 
által jellemzett övezetekben, és adott 
esetben figyelembe véve az 
energiahatékonyságot és a földrengés-
kockázatok megelőzését;
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Or. pt

Módosítás 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás, a társadalmi és 
regionális kohézió megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében, különösen ebben az 
időszakban, amikor a gazdasági és 
pénzügyi válság, valamint a költségvetési 
kiigazítás és az alacsony uniós növekedési 
ráta társadalmi következményeivel kell 
szembesülni.

Or. en

Módosítás 40
Younous Omarjee

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a túlzott 
lakásárak miatt létrejött gazdasági 
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egyensúlytalanságok szintén jelentős 
hatást gyakorolnak a háztartások 
fogyasztási hajlandóságára, ami csak 
tovább súlyosbítja a társadalmi 
egyenlőtlenségeket; emlékeztet arra, hogy 
a szegényebb háztartások Európában 
átlagosan forrásaik 40%-át költik 
lakhatásra és fűtésre, és ez az arány 
folyamatosan emelkedik;

Or. fr

Módosítás 41
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése
tekintetében.

(5) úgy ítéli meg, hogy az állami 
támogatással finanszírozott lakásépítésre
irányuló beruházások konkrét és hatékony 
lépést jelenthetnek az európai gazdasági 
irányítás megszilárdítása érdekében, 
különösen az ingatlanbuborékok és a 
makrogazdasági és szociális egyensúlyra 
gyakorolt kedvezőtlen hatásaik elleni 
küzdelem tekintetében.

Or. de

Módosítás 42
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét, 
megfelelő és hatékony lépést jelenthetnek 
az európai gazdasági irányítás 
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érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

megszilárdítása érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 43
Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

(5) úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások 
építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai 
gazdasági irányítás megszilárdítása 
érdekében, amit jobban figyelembe kell 
venni az Unió gazdasági és költségvetési 
kormányzása keretében, különösen az 
ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és 
szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 44
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) felhívja a tagállamokat, hogy jogi 
szabályozás segítségével vegyék fel a 
küzdelmet a lakásépítés során jelentkező 
spekulatív tendenciákkal;

Or. de
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Módosítás 45
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) ajánlja a tagállamoknak, hogy 
tegyenek meg minden szükséges 
erőfeszítést mind a szociális lakások 
kiutalásában tapasztalható 
megkülönböztetések megszüntetése, mind 
az ilyen jellegű lakások igénylésére és 
kiosztására irányuló eljárásának 
egyszerűsítése érdekében, tekintettel a 
rászoruló személyek különleges 
helyzetére;

Or. ro

Módosítás 46
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) Európában – különösen a 
közelmúltban csatlakozó országokban –
fennálló társadalmi aránytalanságokra 
tekintettel, rendkívül fontosnak tartja, 
hogy az Európai Unió avatkozzon be a 
hátrányos helyzetű csoportok támogatása 
érdekében, különösen a lakások 
biztosítását illetően; szigorú előírások 
életbeléptetését ajánlja annak érdekében, 
hogy az ilyen szociális lakások építésére 
nyújtott uniós forrásokat a 
legkiszolgáltatottabb térségekben 
használják fel;

Or. ro

Módosítás 47
Joachim Zeller
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5b) hangsúlyozza, hogy a lakhatás az 
értékes szociális közjavak egyike, és az 
ezzel kapcsolatos rendkívüli felelősség a 
tagállamokat terheli;

Or. de

Módosítás 48
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5c) felhívja a Bizottságot, hogy állítsa 
össze az azzal kapcsolatos információkat, 
hogy a tagállamok mennyiben hajtanak 
végre, illetve támogatnak saját 
eszközökkel lakásépítési intézkedéseket; 

Or. de

Módosítás 49
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5d) ösztönzi a tagállamok és az állami 
támogatással finanszírozott lakásépítési 
intézkedések európai építtetői közötti 
tapasztalat- és véleménycserét;

Or. de
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