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Grozījums Nr. 1
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši 
tā Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot
Eiropas fondu izlietojumu;

1. uzsver, ka Eiropas Parlamentam, 
cīnoties pret sociālo atstumtību un 
nabadzību, ir ļoti nozīmīga loma, ko jo 
īpaši īsteno Parlamenta Reģionālās 
attīstības komiteja, nodrošinot, ka sociālo 
mājokļu politikas nostādnes gan agrāk, gan 
tagad tiek ņemtas vērā Eiropas fondu 
izlietojuma plānošanā, un ar šo fondu 
palīdzību radot iespējas iegūt sociālo 
mājokli;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā 
Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot 
Eiropas fondu izlietojumu;

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā 
Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan, īstenojot struktūrfondu jauno 
regulējumu, tiek ņemtas vērā, plānojot 
Eiropas fondu izlietojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā 
Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot 
Eiropas fondu izlietojumu;

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā 
Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot 
Eiropas fondu izlietojumu; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt atbalstu, kas 
paredzēts tikai valstīm, kurās bezdarba un 
nabadzības pieaugums sasniedz 
satraucošus apmērus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā 
Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka 
sociālo mājokļu politikas nostādnes gan 
agrāk, gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot 
Eiropas fondu izlietojumu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a iesaka Komisijai ņemt vērā 
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panākumus, kādus jau ir guvušas vietējās 
iestādes, nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu 
personu izmitināšanas jomā un, turpmāk 
nosakot finanšu subsīdijas, paredzēt 
vietējā un reģionālā līmeņa prioritātes.

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Karima Delli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a konstatē, ka dalībvalstīs tiek īstenotas 
atšķirīgas sociālā mājokļa koncenpcijas; 
tomēr uzskata, ka nebūtu lietderīgi 
pieņemt vienotu Eiropas līmeņa
definīciju; uzskata, ka tas ir dalībvalstu 
uzdevums definēt un organizēt sociālo 
mājokļu piedāvāšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju pārskatīt sociālā 
mājokļa definīciju, lai tajā iekļautu citas 
to personu kategorijas, kas ir tiesīgas
saņemt šādu mājokli, pamatojoties arī uz 
paraugprakses piemēriem dažās 
dalībvalstīs;

Or. it
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Grozījums Nr. 8
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

2. uzsver Eiropas Komisijas priekšlikumus 
regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
(COM(2012)0496), regulai par īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) 
(COM(2011)0614) un regulai par Eiropas 
Sociālo fondu (ESF) (COM(2011)0607/2), 
kas nodrošina ieguldījumu 
energoefektivitātes jomā pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, ekonomiski vājiem 
iedzīvotājiem piedāvājot subsidētu mājokli 
un sociālus pakalpojumus par pieejamām 
cenām; norāda, ka dalībvalstu subsidētie 
mājokļi ir jābūvē līdztekus publiskas un 
sociālas infrastruktūras izveidei; 

Or. de

Grozījums Nr. 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
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ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienām un 
visnelabvēlīgākajā stāvoklī nonākušajiem 
iedzīvotājiem piedāvājot mājokli un 
sociālus pakalpojumus par pieejamām 
cenām; tomēr stingri aizstāv ideju, ka to 
personu kategorijās, kuras ir tiesīgas 
saņemt sociālo mājokli, būtu jāiekļauj 
visas jaunās neaizsargāto iedzīvotāju 
grupas, kas ir radušās krīzes rezultātā, 
paredzot tām ierobežotas iespējas iegūt 
sociālo mājokli, vienlaikus cenšoties rast 
citus novatoriskus politikas risinājumus, 
īpaši ar struktūrfondu starpniecību, lai 
veicinātu sinerģijas un partnerattiecības 
valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai
piedāvājot mājokli un sociālus 

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
klimata pārmaiņām, sociālo atstumtību un 
nabadzību, atstumto personu kopienām 
piedāvājot mājokli un sociālus 
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pakalpojumus par pieejamām cenām; pakalpojumus par pieejamām cenām un 
par saprātīgu cenu garantējot atbilstošu 
mājokli nelabvēlīgā stāvoklī esošām 
iedzīvotāju grupām un citām mērķa 
grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienām, jo 
īpaši neaizsargātām sievietēm, piemēram, 
sievietēm imigrantēm, minoritāšu 
sievietēm, vecāka gada gājuma sievietēm, 
sievietēm ar īpašām vajadzībām un 
vientuļām mātēm, piedāvājot mājokli un 
sociālus pakalpojumus par pieejamām 
cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Younous Omarjee
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

2. uzsver, ka ir būtiski, lai dalībvalstis 
uzņemtos atbildību tiesību uz mājokli 
jomā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Eiropas 
Komisijas priekšlikumus regulai, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus 
(COM(2012)0496), regulai par īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) 
(COM(2011)0614) un regulai par Eiropas 
Sociālo fondu (ESF) (COM(2011)0607/2), 
kas nodrošina siltumrenovācijas jomā 
prioritāro ieguldījumu neierobežotu 
pieņemamību, atjaunojamo enerģijas avotu 
sekmēšanu, integrētos pasākumus attiecībā 
uz ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614), regulu par 
Kohēzijas fondu (COM(2011)0274) un 
regulai par Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
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ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Karima Delli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību,
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību, sociālas un 
solidāras ekonomikas veicināšanu un cīņu 
pret atstumtību, atstumto personu kopienai 
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret 
atstumtību, atstumto personu kopienai
piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
priekšlikumus regulai, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus (COM(2012)0496), 
regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par 
Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina 
siltumrenovācijas jomā prioritāro 
ieguldījumu neierobežotu pieņemamību, 
atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, 
integrētos pasākumus attiecībā uz 
ilgtspējīgu pilsētu un lauku vides attīstību
un cīņu pret atstumtību, atstumto personu 
kopienai piedāvājot mājokli un sociālus 
pakalpojumus par pieejamām cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) prioritātes un izmantošanas 
veidus; uzskata, ka strukturālo fondu 
labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 

3. mudina dalībvalstis iesaistīt vietējās un 
reģionālās pašvaldības un visus 
partnerus, ievērojot daudzlīmeņu 
partnerattiecību un pārvaldības principu, 
lai noteiktu ne tikai ERAF un ESF, bet arī
ELFLA prioritātes un noteiktu, kā šos 
fondus izmantot pēc iespējas integrētākā 
un saskaņotākā veidā, īstenojot 
partnerattiecību līgumus un darbības 
programmas attiecībā uz sociālo mājokļu 
celtniecību lauku novados un vidēja un 
maza lieluma pilsētās; uzsver jauno 
integrētās attīstības instrumentu (uz 
kopienu vērsta vietējā attīstība un 
integrētie teritoriālie ieguldījumi) 
lietderību, lai īstenotu integrētas mājokļu 
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segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

atbalsta stratēģijas, kurās sociālo mājokļu 
organizācijām un iedzīvotājiem būtu 
vislielākā nozīme; uzskata, ka strukturālo 
fondu labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību un izolētības 
novēršanu, nepieļaujot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
neviendabīgu sociālo sastāvu un kohēziju, 
ja tiek iesaistīti iedzīvotāji; vēlas, lai 
tehniskās palīdzības programmas tiktu 
saglabātas, paplašinātas un izmantotas ar 
struktūrfondu darbību saskaņotā veidā;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; šajā 
sakarībā stingri norāda, cik svarīgi ir 
vairāk sekmēt darbības, kuras veic, lai 
palīdzētu pilsētas teritorijā risināt 
bezpajumtnieku problēmu; vēlas, lai no 
jauna tiktu apstiprinātas un paplašinātas 
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tehniskās palīdzības programmas vai 
speciālie fondi, vienlaikus tiem kļūstot 
elastīgākiem nolūkā efektīvāk risināt 
integrācijas un sociālās stabilitātes jomā 
radušās jaunās problēmas, kurām varētu 
būt ievērojama ietekme uz pašlaik gan 
reģionālā, gan valstu līmenī novērojamo 
veselības stāvokļa un nodrošinātības ar 
mājokli atšķirību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. uzsver, ka vietējās un reģionālās 
pašvaldības bieži vien galvenās struktūras, 
pie kurām var vērsties iedzīvotāji, kuru 
būtiskās vajadzības pēc mājokļa nav 
apmierinātas; līdz ar to prasa, lai
dalībvalstis sadarbotos ar vietējām un 
reģionālām pašvaldībām, ievērojot 
daudzlīmeņu pārvaldības principu, lai 
noteiktu ERAF un ESF prioritātes un 
noteiktu to izmantošanas veidus, tostarp un 
jo īpaši kopējās prioritātes un izmantošanas 
veidus, un saistībā ar sociālo mājokļu 
celtniecību lauku novados un vidēja un 
maza lieluma pilsētās noteiktu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) prioritātes un izmantošanas 
veidus; uzskata, ka strukturālo fondu 
labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 19
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. lai mazinātu teritoriālās atšķirības un 
panāktu lielāku sociālo orientāciju 
publiskā mājokļa jomā, mudina 
dalībvalstis sadarboties ar vietējām un 
reģionālām pašvaldībām, ievērojot 
daudzlīmeņu pārvaldības principu, lai 
noteiktu ERAF un ESF prioritātes un 
noteiktu to izmantošanas veidus, tostarp un 
jo īpaši kopējās prioritātes un izmantošanas 
veidus, un saistībā ar sociālo mājokļu 
celtniecību lauku novados un vidēja un 
maza lieluma pilsētās noteiktu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) prioritātes un izmantošanas 
veidus; uzskata, ka strukturālo fondu 
labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. mudina dalībvalstis vietējām un 
reģionālām pašvaldībām paredzēt lielāku 
rīcības brīvību, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un, saskaņojot ar tām, noteiktu 
to izmantošanas veidus, tostarp un jo īpaši 
kopējās prioritātes un izmantošanas veidus, 
un saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām vai to 
pārstāvības organizācijām, ievērojot 
daudzlīmeņu pārvaldības principu, lai 
noteiktu ERAF un ESF prioritātes un 
noteiktu to izmantošanas veidus, tostarp un 
jo īpaši kopējās prioritātes un izmantošanas 
veidus, un saistībā ar sociālo mājokļu 
celtniecību lauku novados un vidēja un 
maza lieluma pilsētās noteiktu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) prioritātes un izmantošanas 
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strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

veidus; uzskata, ka strukturālo fondu 
labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus, lai novērstu 
iedzīvotāju aizplūšanu no šīm zonām;
uzskata, ka strukturālo fondu labāka 
integrācija varētu veicināt nelabvēlīgā 
situācijā esošo rajonu ilgtspējīgu attīstību, 
novēršot nevēlamo segregāciju un līdz ar to 
sekmējot heterogēnu vidi un sociālo 
kohēziju; vēlas, lai no jauna tiktu 
apstiprinātas un paplašinātas tehniskās 
palīdzības programmas vai speciālie fondi;

Or. ro
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Grozījums Nr. 23
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 
prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi, sociālo kohēziju un
dzimumu vienlīdzību; vēlas, lai no jauna 
tiktu apstiprinātas un paplašinātas 
tehniskās palīdzības programmas vai 
speciālie fondi;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF un ESF 
prioritātes un noteiktu to izmantošanas 
veidus, tostarp un jo īpaši kopējās 

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar 
vietējām un reģionālām pašvaldībām, 
ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai noteiktu ERAF, Kohēzijas 
fondu un ESF prioritātes un noteiktu to 
izmantošanas veidus, tostarp un jo īpaši 
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prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka 
strukturālo fondu labāka integrācija varētu 
veicināt nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu 
ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo 
segregāciju un līdz ar to sekmējot 
heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, 
lai no jauna tiktu apstiprinātas un 
paplašinātas tehniskās palīdzības 
programmas vai speciālie fondi;

kopējās prioritātes un izmantošanas veidus, 
un saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību 
lauku novados un vidēja un maza lieluma 
pilsētās noteiktu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes 
un izmantošanas veidus; uzskata, ka
strukturālo fondu un ieguldījumu labāka 
vērā ņemšana varētu veicināt nelabvēlīgā 
situācijā esošo rajonu ilgtspējīgu attīstību, 
novēršot nevēlamo segregāciju un līdz ar to 
sekmējot heterogēnu vidi un sociālo 
kohēziju; vēlas, lai no jauna tiktu 
apstiprinātas un paplašinātas tehniskās 
palīdzības programmas vai speciālie fondi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa, lai dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes izstrādātu zemu 
izmaksu mājokļa risinājumus, piemēram, 
publiskiem nekustamā īpašuma 
attīstītājiem un kooperatīviem bez maksas 
atvēlot zemes gabalus;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a konstatē, ka dalībvalstīs sociālos 
mājokļus ceļ un pārvalda atšķirīgi, to 



AM\927907LV.doc 19/30 PE506.057v01-00

LV

īpašumtiesības bieži vien ir sadalītas 
dažādos pārvaldes līmeņos: vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī, un dažos 
gadījumos tie pieder privātiem 
īpašniekiem; prasa, lai visās sociālo 
mājokļa programmās šis aspekts pēc 
iespējas tiktu ņemts vērā nolūkā panākt to 
atbilstību pieejamā finansējuma 
kritērijiem, tostarp attiecībā uz 
energoefektivitātes jomā īstenotiem 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Eiropas Investīciju banku, cieši 
apspriežoties ar vietējām un reģionālām 
iestādēm, palielināt ieguldījumus sociālā 
mājokļa jomā;

Or. lt

Grozījums Nr. 28
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vēlas, lai dalībvalstis un atbildīgās 
iestādes sociālās neviendabības aspektu 
uzskatītu par centrālo savas mājokļa un 
sociālā mājokļa politikas elementu; 
uzsver, cik svarīgi ir novērst un mazināt 
segregācijas un noslāņošanās parādību, 
kas dzīvojamos rajonos ir kaitīga no 
sociālās kohēzijas nodrošināšanas 
viedokļa; pievērš uzmanību tam, ka jaunu 
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sociālo mājokļu celtniecība nedrīkst būt 
getoizācijas parādības cēlonis un ka esošo 
mājokļu sanācija nedrīkst izraisīt mazāk 
turīgo slāņu izspiešanas parādību;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā
visaptverošāku politisko nostāju 
kontekstu, un ka tie labvēlīgi ietekmē 
vietējo ekonomiku no nodarbinātības 
veicināšanas, sociālas integrācijas un 
atbalsta vietējiem MVU viedokļa, kā arī 
iedzīvotāju veselības stāvokli un vides 
aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka ieguldījumi sociālo 
mājokļu celtniecībā sekmē teritoriālās 
kohēzijas uzlabošanu un palīdz sasniegt 
Stratēģijas 2020 mērķus; uzskata, ka šie 
ieguldījumi atbilst visaptverošākām
politiskām nostājām un labvēlīgi ietekmē 
vietējo ekonomiku, jo tie rada darbavietas, 
nodrošina sociālo integrāciju, atbalsta 
vietējos MVU un profesionālo mobilitāti, 
kā arī labvēlīgi ietekmē iedzīvotāju 
veselības stāvokli, vides un klimata
aizsardzību un mazina enerģētisko 
atkarību; mudina šajā sakarībā 
dalībvalstis un visas ieinteresētās 
personas valsts reformu programmās un 
partnerattiecību nolīgumu stratēģiskajos 
virzienos 2014.–2020. gadam atvēlēt 
būtisku vietu ieguldījumiem sociālo 
mājokļu attīstībā; vēlreiz apstiprina 
nepieciešamību saglabāt lielu budžetu 
DFS laikposmam 2014.–2020. gads, jo 
īpaši attiecībā uz kohēzijas politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tiem ir nepastarpināta labvēlīga
ietekme uz vietējo ekonomiku no 
nodarbinātības veicināšanas, 
visnelabvēlīgākajā stāvoklī nonākušu 
personu sociālas integrācijas un atbalsta 
vietējiem MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju 
veselības stāvokli un vides aizsardzību;
stingri norāda uz nepieciešamību apzināt 
un definēt paraugraksi un pastiprināt 
vietējo pašvaldību spēju īstenot šādus 
projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju 
kontekstu, un ka tie labvēlīgi ietekmē 
vietējo ekonomiku no nodarbinātības 
veicināšanas, sociālas integrācijas un 
atbalsta vietējiem MVU viedokļa, kā arī
iedzīvotāju veselības stāvokli un vides 
aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumi ir daļa no 
politiskām nostājām un ka tie labvēlīgi 
ietekmē vietējo ekonomiku no 
nodarbinātības veicināšanas, sociālas 
integrācijas un atbalsta vietējiem MVU 
viedokļa; labiekārtots mājoklis ir viens no
iedzīvotāju veselības faktoriem;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Victor Boştinaru
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas, labklājības un 
atbalsta vietējiem MVU viedokļa, kā arī 
iedzīvotāju veselības stāvokli un vides 
aizsardzību; dara zināmu, ka 
energoefektivitātes pasākumi un 
atjaunojamo enerģētikas avotu 
izmantošana sociālajos mājokļos var būt 
daži no galvenajiem faktoriem, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus. 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no izaugsmes un
nodarbinātības veicināšanas, sociālas 
integrācijas, nabadzības, slīkšanas 
nabadzībā un sociālās segregācijas 
apkarošanas un atbalsta vietējiem MVU 
viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju, tostarp 
dzimuma aspekta ievērošanas politikas,
kontekstu, un ka tie labvēlīgi ietekmē 
vietējo ekonomiku no nodarbinātības 
veicināšanas, sociālas integrācijas un 
atbalsta vietējiem mikrouzņēmumiem un
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju veselības 
stāvokli un vides aizsardzību;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu 
celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, 
un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku no nodarbinātības veicināšanas, 
sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem 
MVU viedokļa, kā arī iedzīvotāju labu 
pašsajūtu un veselības stāvokli un vides 
aizsardzību;

Or. fr



PE506.057v01-00 24/30 AM\927907LV.doc

LV

Grozījums Nr. 36
Karima Delli

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis atvieglot un 
paātrināt struktūrfondu neizlietoto 
līdzekļu atkārtotu piešķiršanu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā 
projektiem, kas attiecas uz 
energoefektivitāti un atjaunojamiem 
energoresursiem sociālajos mājokļos, 
ņemot vērā Eiropas Izaugsmes un 
nodarbinātības pakta secinājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Karima Delli

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b prasa dalībvalstīm un to vietējām un 
reģionālām iestādēm atbalstīt 
labiekārtotu, kārtīgu, enerģētiski taupīgu 
un cenu ziņā pieejamu sociālo mājokļu 
piedāvāšanu — jo īpaši visnelabvēlīgākā 
stāvoklī nonākušu personu ģimenēm blīvi 
apdzīvotos rajonos, kur ir vislielākais 
pieprasījums; uzskata, ka šāds 
piedāvājums būtu jāapvieno ar 
pasākumiem, ar kuriem veicina iespējas 
izmantot citus pamata sabiedriskos 
pakalpojumus un vispārējas nozīmes 
pakalpojumus, un ar pasākumiem, kurus 
īsteno, lai samazinātu pilsētvides 
izplešanos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 38
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru 
un tādējādi blīvas apbūves rajonos, 
ekoloģiski jutīgās teritorijās un rajonos, 
kur nekustamā īpašuma piedāvājums ir 
lielāks kā pieprasījums, par prioritāti 
padarot nevis palīdzību jaunu ēku 
celtniecībā, bet gan ēku sanāciju, kur 
tiktu ņemta vērā to energoefektivitāte un 
vajadzības gadījumā ar seismiskā riska 
novēršanas vajadzība.

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, kā 
nodrošināt Eiropas ekonomikas labāku
pārvaldību un ciešāku sociālo un 
reģionālo kohēziju un jo īpaši kontrolējot 
nekustamā īpašuma burbuļus un to radīto 
nelabvēlīgo ietekmi uz makroekonomisko 
un sociālo līdzsvaru, jo īpaši laikā, kad ir 
jāpārvar ekonomiskās un finanšu krīzes 
sociālās sekas, jākoriģē budžets un kad 
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Savienības ekonomikas izaugsme ir 
niecīga.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.
uzsver, ka ekonomiskā nelīdzsvarotība, ko 
rada pārāk augstās mājokļa cenas, arī 
ievērojami ietekmē mājsaimniecību 
patēriņa vēlmi, kas vēl vairāk saasina 
sociālo nevienlīdzību; atgādina, ka Eiropā 
trūcīgās mājsaimniecības mājokļa un 
apkures vajadzībām patērē vidēji 40% no 
ienākumiem un ka šis skaitlis 
nepārtraukti pieaug;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 

5. uzskata, ka ieguldījumi valsts subsidētos
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
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un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

un jo īpaši pārvarot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu, atbilstošu un efektīvu 
līdzekli, nostiprinot Eiropas ekonomikas 
pārvaldību un jo īpaši kontrolējot 
nekustamā īpašuma burbuļus un to radīto 
nelabvēlīgo ietekmi uz makroekonomisko 
un sociālo līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Karima Delli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību 
un jo īpaši kontrolējot nekustamā īpašuma 
burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz makroekonomisko un sociālo līdzsvaru.

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo 
dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti 
par konkrētu un efektīvu līdzekli, 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
pārvaldību, kas ir vairāk jāņem vērā 
saistībā ar Savienības ekonomikas un 
budžeta pārvaldību, un jo īpaši kontrolējot 
nekustamā īpašuma burbuļus un to radīto 
nelabvēlīgo ietekmi uz makroekonomisko 
un sociālo līdzsvaru.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis novērst spekulatīvas 
tendences mājokļu tirgū, izmantojot 
regulējuma līdzekļus;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a dalībvalstīm iesaka netaupīt pūles, lai, 
no vienas puses, novērstu diskrimināciju 
sociālo mājokļu sadalē un, no otras puses, 
vienkāršotu šo mājokļu pieprasījuma un 
piešķiršanas procedūras, ņemot vērā īpašo 
situāciju, kurā atrodas neaizsargātās 
personas;

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a no Eiropā valdošās sociālās 
nevienlīdzības viedokļa, jo īpaši nesen 
pievienojušās valstīs, uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi, lai Eiropas Savienība rīkotos, 
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atbalstot nelabvēlīgā stāvoklī nonākušo 
personu kategorijas, jo sevišķi garantējot 
mājokli; iesaka īstenot stingras normas, 
lai nodrošinātu sociālo mājokļu 
celtniecībai Savienības piešķirto līdzekļu 
izmantošanu vislielākā posta rajonos; 

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka mājoklis ir sociāla 
rakstura kapitāls, par kuru atbild katra 
dalībvalsts atsevišķi;

Or. de

Grozījums Nr. 48
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju iegūt informāciju par 
veidu, kādā dalībvalstis ar saviem 
līdzekļiem īsteno vai veicina savu 
aktivitāti mājokļa jomā; 

Or. de

Grozījums Nr. 49
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.d mudina dalībvalstis un iestādes, kas 
Eiropā apsaimnieko valsts subsidētos 
mājokļus, darīt zināmu savu pieredzi un 
apmainīties ar idejām;

Or. de


