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Pakeitimas 1
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko 
esminį vaidmenį siekiant, kad socialinio 
būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos fondų planus;

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas kovos 
su socialine atskirtimi ir skurdu srityje 
atliko esminį vaidmenį siekiant, kad 
socialinio būsto politika būtų įtraukta į 
buvusius ir esamus Europos fondų planus 
ir kad būtų užtikrintas socialinio būsto 
prieinamumams naudojant fondų lėšas;

Or. en

Pakeitimas 2
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko 
esminį vaidmenį siekiant, kad socialinio 
būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos fondų planus;

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas daro 
įtaką tam, kad socialinio būsto politika 
būtų įtraukta į buvusius ir naujus
struktūrinių fondų reglamentus;

Or. de

Pakeitimas 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko 
esminį vaidmenį siekiant, kad socialinio 
būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos fondų planus;

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko 
esminį vaidmenį siekiant, kad socialinio 
būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos fondų planus; pažymi, kad 
reikia užtikrinti tikslinę paramą 
valstybėms, susiduriančiomis su nerimą 
keliančiu nedarbo ir skurdo lygio augimu;

Or. en

Pakeitimas 4
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir 
ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko 
esminį vaidmenį siekiant, kad socialinio 
būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos fondų planus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 5
Iosif Matula

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. rekomenduoja Komisijai atsižvelgti į 
iki šiol vietos valdžios institucijų padarytą 
pažangą nepalankioje padėtyje esantiems 
asmenims skirto būsto srityje ir numatyti 
prioritetus vietos ir regionų lygmeniu 
ateityje skiriant lėšas;
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Or. ro

Pakeitimas 6
Karima Delli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad socialinio būsto 
koncepcija skiriasi įvairiose valstybėse 
narėse; tačiau mano, kad nebūtų tinkama 
sukurti vieną bendrą visoje ES taikomą 
socialinio būsto apibrėžtį; mano, kad 
valstybės narės turi pačios sukurti savo 
socialinio būsto apibrėžtį ir užtikrinti jo 
pasiūlą;

Or. fr

Pakeitimas 7
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. prašo Komisijos, atsižvelgiant ir į tam 
tikrų valstybių narių sukauptą geriausiąją 
patirtį, peržiūrėti socialinio būsto apibrėžtį 
siekiant įtraukti daugiau naudotojų 
kategorijų;

Or. it

Pakeitimas 8
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos
pasiūlymams dėl reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos 
(COM(2012) 0496), reglamento dėl 
konkrečių su Europos regioninės plėtros 
fondu (ERPF) susijusių nuostatų 
(COM(2011) 0614) ir reglamento dėl 
Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pabrėžia Europos Komisijos pasiūlymus
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
investicijos į energijos vartojimo 
efektyvumą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
ekonomiškai pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms galimybę už prieinamą kainą 
gauti valstybės lėšomis remiamą būstą ir 
socialines paslaugas atitiktų finansavimo 
Europos fondų lėšomis kriterijus; nurodo, 
kad valstybės lėšomis remiamo būsto 
statyba turi vykti kartu vystant viešąją ir 
socialinę infrastruktūrą; 

Or. de

Pakeitimas 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
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integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms ir 
nepalankiausioje padėtyje esantiems
gyventojams galimybę už prieinamą kainą 
gauti būstą ir geros kokybės socialines 
paslaugas visiškai atitiktų finansavimo 
Europos fondų lėšomis kriterijus; vis dėlto 
pabrėžia, kad į paramos gavėjų 
kategorijas reikėtų įtraukti visas dėl krizės 
atsiradusias naujas ribotą galimybę gauti 
būstą turinčių pažeidžiamų gyventojų 
grupes ir išnagrinėti galimybę įgyvendinti 
papildomas naujoviškos politikos kryptis, 
ypač pasitelkiant struktūrinius fondus, 
kad būtų skatinama sąveika ir partnerystė 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 10
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su klimato kaita, socialine atskirtimi 
ir skurdu veiksmai suteikiant užribyje 
atsidūrusioms bendruomenėms galimybę 
už prieinamą kainą gauti būstą ir geros 
kokybės socialines paslaugas ir užtikrinant 
palankių sąlygų neturinčių asmenų 
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grupėms ir kitoms tikslinėms gyventojų 
grupėms tinkamą ir prieinamą būstą 
visiškai atitiktų finansavimo Europos 
fondų lėšomis kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 11
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms, 
ypač pažeidžiamoms moterų grupėms, 
pvz., migrantėms, mažumų grupėms 
priklausančioms, pagyvenusioms, 
neįgalioms moterims ir vienišoms 
motinoms, galimybę už prieinamą kainą 
gauti būstą ir geros kokybės socialines 
paslaugas visiškai atitiktų finansavimo 
Europos fondų lėšomis kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 12
Younous Omarjee
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pabrėžia, kad valstybės narės privalo 
prisiimti atsakomybę užtikrinant teisę į 
būstą; todėl pritaria Europos Komisijos 
pasiūlymams dėl reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos 
(COM(2012) 0496), reglamento dėl 
konkrečių su Europos regioninės plėtros 
fondu (ERPF) susijusių nuostatų 
(COM(2011) 0614) ir reglamento dėl 
Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

Or. fr

Pakeitimas 13
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614), reglamento 
dėl Sanglaudos fondo (SF) 
(COM(2011) 0274) ir reglamento dėl 
Europos socialinio fondo (ESF) 
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atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 14
Karima Delli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi, 
socialinės ir solidarios ekonomikos 
skatinimo ir kovos su atskirtimi veiksmai 
suteikiant užribyje atsidūrusioms 
bendruomenėms galimybę už prieinamą 
kainą gauti būstą ir geros kokybės 
socialines paslaugas visiškai atitiktų 
finansavimo Europos fondų lėšomis 
kriterijus;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų vystymosi ir 
kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant 
užribyje atsidūrusioms bendruomenėms 
galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir 
geros kokybės socialines paslaugas visiškai 
atitiktų finansavimo Europos fondų 
lėšomis kriterijus;

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams 
dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos (COM(2012) 0496), 
reglamento dėl konkrečių su Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusių 
nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento 
dėl Europos socialinio fondo (ESF) 
(COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos 
prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
integruoti tvaraus miestų ir teritorijų 
vystymosi ir kovos su atskirtimi veiksmai 
suteikiant užribyje atsidūrusioms 
bendruomenėms galimybę už prieinamą 
kainą gauti būstą ir geros kokybės 
socialines paslaugas visiškai atitiktų 
finansavimo Europos fondų lėšomis 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 16
Karima Delli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu,
bendradarbiauti su vietos ir regionų
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis
partnerystės ir daugiapakopio valdymo
principais, įtraukti vietos ir regionų
subjektus ir visus partnerius siekiant
prireikus integruotai ir koordinuotai
nustatyti ERPF, ESF ir, kiek jis susijęs su 
socialiniu būstu kaimo vietovėse bei 
vidutiniuose ir mažuose miestuose, 
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prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos 
ir išplėstos techninės pagalbos programos
arba specializuoti fondai;

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) lėšų naudojimo prioritetus ir 
sąlygas, vadovaujantis partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis;
pabrėžia, kad tinkama naudoti integruotos 
plėtros priemones (bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtros (CLLD) ir 
integruotų teritorinių investicijų (ITI) 
priemones) siekiant įgyvendinti 
integruotas būsto strategijas, kurias 
vykdant socialinio būsto įstaigos ir 
gyventojai atliktų svarbiausią vaidmenį;
mano, kad geresnė struktūrinių fondų 
integracija galėtų paskatinti skurdžių 
rajonų tvarų vystymąsi ir atvėrimą
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą
siekiant sujungti gyventojus; pageidauja, 
kad būtų išsaugotos, plečiamos ir 
koordinuotai naudojamos techninės 
pagalbos programos ir struktūriniai
fondai;

Or. fr

Pakeitimas 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant socialinį vienodumą bei 
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pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos 
ir išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

sanglaudą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
svarbu toliau skatinti kovos su benamyste 
miesto vietovėse veiksmus; pageidauja, kad 
techninės pagalbos programos arba 
specializuoti fondai būtų iš naujo 
patvirtinti ir išplėsti ir drauge taptų 
lankstesni, kad būtų veiksmingai 
sprendžiamos naujos problemos socialinės 
įtraukties ir stabilumo srityje, kurios 
galėtų daryti didelį poveikį nacionaliniu ir
regioniniu lygmenimis esamiems 
skirtumams sveikatos apsaugos ir 
aprūpinimo būstu srityse;

Or. en

Pakeitimas 18
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

3. pabrėžia, kad piliečiai, kurių 
pagrindiniai su būstu susiję poreikiai nėra 
patenkinti, dažniausiai kreipiasi į vietos ir 
regionų valdžios institucijas; todėl prašo 
valstybių narių, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

Or. fr
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Pakeitimas 19
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais, kad būtų mažinami skirtumai 
tarp teritorijų ir siekiama didesnės 
socialinės specializacijos socialinio būsto 
srityje, siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant socialinį vienodumą bei
sanglaudą; pageidauja, kad būtų iš naujo 
patvirtintos ir išplėstos techninės pagalbos 
programos arba specializuoti fondai;

Or. en

Pakeitimas 20
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 

3. ragina valstybes nares suteikti daugiau 
lankstumo vietos ir regionų subjektams
siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, kiek jis 
susijęs su socialiniu būstu kaimo vietovėse 
bei vidutiniuose ir mažuose miestuose, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
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miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą;
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

(EŽŪFKP) lėšų naudojimo prioritetus ir 
suderintas sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą;
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

Or. ro

Pakeitimas 21
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais arba jiems atstovaujančiomis 
organizacijomis siekiant nustatyti ERPF, 
ESF ir, kiek jis susijęs su socialiniu būstu 
kaimo vietovėse bei vidutiniuose ir 
mažuose miestuose, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų 
naudojimo prioritetus ir sąlygas; mano, kad 
geresnė struktūrinių fondų integracija 
galėtų paskatinti skurdžių rajonų tvarų 
vystymąsi išvengiant žalingos segregacijos 
ir skatinant socialinį vienodumą bei 
sanglaudą; pageidauja, kad būtų iš naujo 
patvirtintos ir išplėstos techninės pagalbos 
programos arba specializuoti fondai;

Or. en

Pakeitimas 22
Vasilica Viorica Dăncilă
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą;
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas, siekiant išvengti 
regionų ištuštėjimo; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą;
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

Or. ro

Pakeitimas 23
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir 
skatinant socialinį vienodumą, sanglaudą ir 
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pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

lyčių lygybę; pageidauja, kad būtų iš naujo 
patvirtintos ir išplėstos techninės pagalbos 
programos arba specializuoti fondai;

Or. en

Pakeitimas 24
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, 
kiek jis susijęs su socialiniu būstu kaimo 
vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose 
miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo 
prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų 
paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi 
išvengiant žalingos segregacijos ir
skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; 
pageidauja, kad būtų iš naujo patvirtintos ir 
išplėstos techninės pagalbos programos 
arba specializuoti fondai;

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis 
daugiapakopio valdymo principu, 
bendradarbiauti su vietos ir regionų 
subjektais siekiant nustatyti ERPF, SF,
ESF ir, kiek jis susijęs su socialiniu būstu 
kaimo vietovėse bei vidutiniuose ir 
mažuose miestuose, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų 
naudojimo prioritetus ir sąlygas; mano, kad 
geresnė struktūrinių ir investicinių fondų 
integracija galėtų paskatinti skurdžių 
rajonų tvarų vystymąsi išvengiant žalingos 
segregacijos ir skatinant socialinį 
vienodumą bei sanglaudą; pageidauja, kad 
būtų iš naujo patvirtintos ir išplėstos 
techninės pagalbos programos arba 
specializuoti fondai;

Or. en

Pakeitimas 25
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares ir regionų ir 
vietos valdžios institucijas ieškoti pigios 
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būsto statybos sprendimų, pavyzdžiui, 
viešiesiems ir kooperatiniams būsto 
statybos vykdytojams nemokamai teikiant 
valstybei priklausančius žemės sklypus;

Or. de

Pakeitimas 26
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad socialinio būsto sektorius 
valstybėse narėse kuriamas ir valdomas 
skirtingai ir socialinio būsto nuosavybės 
teisės dažnai priklauso skirtingo lygmens 
vietos, regionų ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms, o kai kuriais atvejais –
privatiems savininkams; prašo, kad į tai 
būtų atsižvelgta siekiant užtikrinti, kad 
visiems socialiniams būstams galėtų būti 
skiriamos turimos finansavimo lėšos, 
įskaitant lėšas, kuriomis finansuojami 
efektyvaus energijos vartojimo projektai;

Or. en

Pakeitimas 27
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Europos investicijų banką 
tikslingai konsultuojantis su vietos ir 
regionų valdžios institucijomis padidinti 
investicijas į socialinio būsto sektorių;

Or. lt
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Pakeitimas 28
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares ir atsakingas 
valdžios institucijas skirti svarbią vietą 
socialinei įvairovei savo būsto politikos ir 
socialinio būsto srityse; pabrėžia, kad 
svarbu iš anksto numatyti ir sumažinti 
segregacijos ir diferenciacijos reiškinius, 
kurie daro neigiamą poveikį 
gyvenamosioms teritorijoms, siekiant 
užtikrinti socialinę sanglaudą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad statant naujus socialinius 
būstus reikia užkirsti kelią getų kūrimui, o 
jau esamų būstų renovacija neturėtų 
paskatinti socialinės gyventojų kaitos 
reiškinio;

Or. fr

Pakeitimas 29
Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijomis į 
socialinį būstą prisidedama stiprinant 
teritorinę sanglaudą ir siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų; mano, kad jos
susijusios su platesne politikos sistema ir 
daro teigiamą poveikį vietos ūkiui
skatindamos užimtumą, socialinę įtrauktį,
tampančios parama vietos MVĮ,
remdamos specialistų judumą taip pat
daro teigiamą poveikį piliečių sveikatos 
būklei, aplinkos ir klimato apsaugai ir 
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prisideda mažinant energetinę 
priklausomybę; todėl ragina valstybes 
nares ir visas suinteresuotąsias šalis 
2014–2020 m. partnerystės susitarimų 
strateginėse kryptyse ir nacionalinėse 
reformų programose svarbią vietą skirti 
investicijoms į socialinį būstą; dar kartą 
patvirtina, kad reikia išlaikyti plataus 
užmojo biudžetą ir 2014 m.–2020 m. DFP, 
ypač sanglaudos politikai;

Or. fr

Pakeitimas 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro tiesioginį teigiamą poveikį 
vietos ūkiui, nes skatina užimtumą, 
socialinę labiausiai nepasiturinčių
gyventojų įtrauktį ir tampa parama vietos 
MVĮ, taip pat piliečių sveikatos būklei ir 
aplinkos apsaugai; pabrėžia, kad reikia 
ištirti ir nustatyti geriausios patirties 
pavyzdžius ir stiprinti vietos valdžios 
institucijų pajėgumą įgyvendinti tokius 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 31
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą yra priemonių, kurios daro teigiamą 
poveikį vietos ūkiui, nes skatina užimtumą, 
socialinę įtrauktį ir tampa parama vietos 
MVĮ, dalis; sveika gyvenamoji aplinka 
taip pat daro teigiamą poveikį piliečių 
sveikatos būklei;

Or. de

Pakeitimas 32
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį, materialinę gerovę ir tampa 
parama vietos MVĮ, taip pat piliečių 
sveikatos būklei ir aplinkos apsaugai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad efektyvaus 
energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos priemonės socialinio 
būsto sektoriuje taip pat gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 33
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina ekonomikos augimą ir 
užimtumą, socialinę įtrauktį bei kovą su 
skurdu ir socialine segregacija ir tampa 
parama vietos MVĮ, taip pat piliečių 
sveikatos būklei ir aplinkos apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 34
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
sistema, apimančią lyčių aspekto 
integravimo politiką, ir daro teigiamą 
poveikį vietos ūkiui, nes skatina užimtumą, 
socialinę įtrauktį ir tampa parama vietos 
labai mažoms įmonėms ir MVĮ, taip pat 
piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 35
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį 
būstą susijusios su platesne politikos 
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sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos 
apsaugai;

sistema ir daro teigiamą poveikį vietos 
ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir tampa parama vietos MVĮ, taip 
pat piliečių gerovei ir sveikatos būklei ir 
aplinkos apsaugai;

Or. fr

Pakeitimas 36
Karima Delli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares palengvinti ir 
pagreitinti nepanaudotų struktūrinių 
fondų lėšų perskirstymą ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu skirti jas 
projektams, susijusiems su socialinio 
būsto energijos vartojimo efektyvumu ir 
šiame būste naudojama atsinaujinančiąja 
energija, atsižvelgiant į Europos 
susitarimo dėl ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo išvadas;

Or. fr

Pakeitimas 37
Karima Delli

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. prašo valstybių narių ir jų vietos 
valdžios institucijų remti naudingo, 
tinkamo, energetiškai racionalaus ir 
ekonomiškai prieinamo socialinio būsto 
pasiūlą, visų pirma skurdžiausiai 
gyvenantiems namų ūkiams, ypač tankiai 
apgyvendintose teritorijose, kur paklausa 
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yra didžiausia; mano, kad teikiant pasiūlą 
turi būti naudojamos priemonės, 
suteikiančios galimybę naudotis kitomis 
viešosiomis paslaugomis ir visuotinės 
svarbos pagrindinėmis paslaugomis, ir 
priemonės, kuriomis būtų valdomas 
miestų išsidėstymas;

Or. fr

Pakeitimas 38
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai, nes prioritetas turėtų būti 
teikiamas pastatų renovacijai, o ne naujų 
pastatų statybai, ypač teritorijose, kuriose 
yra daug pastatų, ekologiniu požiūriu 
pažeidžiamose teritorijose ir teritorijose, 
kuriose nekilnojamojo turto rinkos 
pasiūla yra per didelė, prireikus 
atsižvelgiant į jos energetinį 
veiksmingumą ir seisminės rizikos 
prevenciją.

Or. pt

Pakeitimas 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai, ypač šiuo kovos su 
socialiniais ekonomikos ir finansų krizės 
padariniais, biudžeto tikslinimo ir lėto 
ekonomikos augimo ES laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 40
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai; pabrėžia, kad ekonominis 
nestabilumas, kilęs dėl pernelyg didelių 
būsto kainų, turi įtakos ne tik finansams, 
jis labai paveikia ir namų ūkio vartojimo 
įpročius; primena, kad Europoje 
nepasiturintys namų ūkiai vidutiniškai 
40 proc. savo pajamų išleidžia būstui ir 
šildymo paslaugoms ir šis procentas 
nuolat auga.

Or. fr
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Pakeitimas 41
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto 
burbulams ir jų neigiamiems padariniams
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
valstybės lėšomis remiamo būsto statybą 
gali tapti konkrečia ir veiksminga priemone 
ES ekonomikos valdymui sustiprinti, visų 
pirma išvengti nekilnojamojo turto 
burbulų ir jų neigiamų padarinių
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

Or. de

Pakeitimas 42
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti 
konkrečia, tinkama ir veiksminga 
priemone ES ekonomikos valdymui 
sustiprinti, visų pirma kontroliuoti 
nekilnojamojo turto burbulams ir jų 
neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

Or. en

Pakeitimas 43
Karima Delli

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, visų pirma 
kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulams 
ir jų neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į 
socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia 
ir veiksminga priemone ES ekonomikos 
valdymui sustiprinti, reikia labiau 
atsižvelgti į Sąjungos ekonomikos ir 
biudžeto valdymą, visų pirma kontroliuoti 
nekilnojamojo turto burbulams ir jų 
neigiamiems padariniams 
makroekonominei bei socialinei 
pusiausvyrai.

Or. fr

Pakeitimas 44
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares teisės aktais 
nustatytu reglamentavimu užkirsti kelią 
spekuliacijoms statant būstą;

Or. de

Pakeitimas 45
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. rekomenduoja valstybėms narėms dėti 
visas reikiamas pastangas, kad panaikintų 
diskriminaciją dėl socialinio būsto 
paskirstymo ir supaprastintų procedūras 
dėl prašymų skirti šį būstą pateikimo 
atsižvelgiant į ypatingą nepalankioje 
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padėtyje esančių asmenų padėtį;

Or. ro

Pakeitimas 46
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atsižvelgdamas į tai, kad ES, ypač 
neseniai priimtose šalyse, yra sutrikusi 
socialinio būsto srities pusiausvyra, mano, 
kad be galo svarbu, kad Europos Sąjunga 
pradėtų remti nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų kategoriją, ypač srityse, 
susijusiose su teisės į būstą užtikrinimu; 
rekomenduoja sukurti griežtas taisykles, 
kad būtų galima prižiūrėti, kad Sąjungos 
socialinio būsto statybai suteiktos lėšos 
būtų naudojamos pažeidžiamiausiose 
teritorijose; 

Or. ro

Pakeitimas 47
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. nurodo, kad būstas yra viena iš didelių 
socialinių gėrybių, patenkanti į ypatingos 
valstybių narių atsakomybės sritį;

Or. de
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Pakeitimas 48
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją surinkti informaciją, 
kokiu mastu valstybės narės būsto statybą 
vykdo ar remia savo lėšomis;

Or. de

Pakeitimas 49
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina ES valstybes nares ir valstybės 
lėšomis remiamo būsto statybos 
vykdytojus keistis patirtimi ir informacija.

Or. de


