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Amendement 1
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben 
vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, ten 
aanzien van de bestrijding van sociale 
uitsluiting en armoede hebben vervuld en 
nog steeds vervullen bij de toekenning van 
steun uit de Europese fondsprogramma's 
voor sociale huisvestingsprojecten en bij 
het beschikbaar maken van sociale 
huisvesting via financiële middelen;

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben 
vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

1. wijst met nadruk op de rol die het 
Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, in het 
verleden hebben vervuld en ook in het 
kader van de nieuwe 
structuurfondsenverordeningen vervullen 
bij de toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

Or. de

Amendement 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben 
vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben 
vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten; benadrukt de 
noodzaak van doelgerichte steun aan de 
landen die te kampen hebben met een 
alarmerende toename van werkloosheid 
en armoede;

Or. en

Amendement 4
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die 
het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben 
vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese 
fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 5
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beveelt de Commissie aan om 
rekening te houden met de tot nu toe door 
de lokale overheden gemaakte 
vorderingen bij de huisvesting van 
kansarmen en om in het kader van de 
toekomstige krediettoewijzing prioriteiten 
op lokaal en regionaal vlak in overweging 
te nemen;

Or. ro

Amendement 6
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat onder sociale 
huisvesting niet in elke lidstaat hetzelfde 
wordt verstaan; is evenwel van mening 
dat het niet dienstig zou zijn een uniforme 
Europese definitie uit te werken; is van 
mening dat het de taak van de lidstaten is 
om sociale huisvesting te definiëren en 
het aanbod te organiseren;

Or. fr

Amendement 7
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spoort de Commissie mede in het 
licht van de beste praktijken in enkele 
lidstaten aan de definitie van sociale 
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huisvesting te herzien om deze uit te 
breiden met extra 
begunstigdencategorieën;

Or. it

Amendement 8
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire
investeringen in 
energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

2. wijst op de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan investeringen in 
energie-efficiëntie, bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot door de 
overheid gesubsidieerde huisvesting en tot
sociale diensten tegen betaalbare prijzen 
voor economisch zwakkere 
bevolkingsgroepen; wijst erop dat door de 
overheid gesubsidieerde woningbouw 
vergezeld moet gaan van de ontwikkeling 
van openbare en sociale infrastructuur;

Or. de

Amendement 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen en meest behoeftigen;
benadrukt echter dat onder de categorieën 
van begunstigden alle nieuwe kwetsbare 
bevolkingsgroepen moeten vallen die door 
de crisis zijn ontstaan en beperkte toegang 
hebben tot huisvesting, en dat tevens 
andere innovatieve beleidsvormen moeten 
worden onderzocht in het kader van met 
name de structuurfondsen, teneinde 
synergieën en partnerschappen op
nationaal niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 10
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van klimaatverandering, 
sociale uitsluiting en armoede middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen en middels het 
waarborgen van geschikte en betaalbare 
huisvesting voor kansarme 
bevolkingsgroepen en andere 
doelgroepen;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
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Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen, met name kwetsbare 
groepen van vrouwen zoals migranten, 
vrouwen uit minderheidsgroepen, 
ouderen, gehandicapten en alleenstaande 
moeders;

Or. en

Amendement 12
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 

2. wijst erop dat het van essentieel belang 
is dat de lidstaten hun 
verantwoordelijkheid nemen inzake het 
recht op huisvesting; is in dat verband 
ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
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bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. fr

Amendement 13
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614), een verordening 
inzake het Cohesiefonds (CF) 
(COM(2011)0274) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en
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Amendement 14
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten, bevordering 
van de sociale en solidaire economie en 
acties ter bestrijding van uitsluiting 
middels het verschaffen van toegang tot 
behuizing en hoogwaardige sociale 
diensten tegen betaalbare prijzen voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. fr

Amendement 15
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 

2. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een verordening tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
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bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame 
stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

bepalingen (COM(2012)0496), voor een 
verordening betreffende specifieke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) (COM(2011)0607/ 2), 
die strekken tot toekenning van volledige 
subsidiabiliteit aan prioritaire investeringen 
in energieprestatieverbetering, bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, 
geïntegreerde duurzame stads- en 
gebiedsontwikkelingsprojecten en acties 
ter bestrijding van uitsluiting middels het 
verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen 
betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 16
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 

3. spoort de lidstaten er conform de 
beginselen van partnerschap en meerlagig 
bestuur toe aan lokale en regionale 
overheden en alle partners te betrekken bij 
de vaststelling van de prioriteiten en de 
bepaling van de toe te passen modaliteiten 
in het kader van de 
partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma’s, indien 
mogelijk op een geïntegreerde en 
gecoördineerde manier in samenspraak 
met het EFRO, het ESF, en – voor wat 
betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het ELFPO; wijst 
op het belang van de nieuwe instrumenten 
voor geïntegreerde ontwikkeling (CLLD 
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segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

en ITI) om geïntegreerde 
huisvestingsstrategieën uit te werken 
waarin instanties voor sociale huisvesting 
en bewoners een doorslaggevende rol 
spelen; is van mening dat een betere 
integratie van de structuurfondsen de 
duurzame ontwikkeling en de bestrijding 
van het isolement van achtergestelde 
buurten ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en sociale 
diversiteit en cohesie derhalve worden 
bevorderd, als de bewoners ten minste bij 
dit proces worden betrokken; spreekt de 
hoop uit dat de technische 
ondersteuningsprogramma’s worden 
gehandhaafd, uitgebreid en benut in 
coördinatie met de maatregelen van de 
structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
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negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; wijst in dat opzicht op 
het belang van het blijven bevorderen van 
acties om dakloosheid in stedelijke 
gebieden aan te pakken; spreekt de hoop 
uit dat de technische 
ondersteuningsprogramma's en de 
gespecialiseerde fondsen in stand worden 
gehouden, worden uitgebreid en tevens 
flexibeler worden gemaakt om te zorgen 
voor een efficiënte aanpak van de nieuwe 
uitdagingen op het gebied van sociale 
inclusie en stabiliteit die een aanzienlijke 
impact zouden kunnen hebben op de 
bestaande ongelijkheid in termen van 
gezondheid en huisvesting op zowel 
nationaal als regionaal vlak;

Or. en

Amendement 18
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 

3. wijst erop dat lokale en regionale 
overheden vaak de belangrijkste 
aanspreekpunten zijn voor burgers wier 
basisbehoeften op het vlak van 
huisvesting niet worden vervuld; vraagt de 
lidstaten daarom om conform het 
meerlagig bestuursbeginsel met lokale en 
regionale overheden samen te werken bij 
de vaststelling van de prioriteiten en de 
bepaling van de toe te passen modaliteiten, 
met name ook in samenspraak met het 
EFRO, het ESF, en – voor wat betreft de 
sociale huisvesting in plattelandsgebieden 
en kleine en middelgrote steden – met het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
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negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. fr

Amendement 19
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, teneinde de 
territoriale ongelijkheid te verkleinen en 
te streven naar een grotere mate van 
sociale specialisatie op het gebied van 
volkshuisvesting, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
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de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

3. spoort de lidstaten er toe aan om de 
lokale en regionale overheden meer 
armslag te geven bij de vaststelling van de 
prioriteiten en om met hen te overleggen 
over de bepaling van de toe te passen 
modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. ro

Amendement 21
Oldřich Vlasák
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden, of hun 
vertegenwoordigende organisaties, samen 
te werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
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samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) teneinde 
ontvolking van deze gebieden te 
voorkomen; is van mening dat een betere 
integratie van de structuurfondsen de 
duurzame ontwikkeling van achtergestelde 
buurten ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. ro

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
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segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit, sociale cohesie en 
gendergelijkheid derhalve worden 
bevorderd; spreekt de hoop uit dat de 
technische ondersteuningsprogramma's en 
de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 24
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het ESF, en –
voor wat betreft de sociale huisvesting in 
plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten 
ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

3. spoort de lidstaten er conform het 
meerlagig bestuursbeginsel toe aan met 
lokale en regionale overheden samen te 
werken bij de vaststelling van de 
prioriteiten en de bepaling van de toe te 
passen modaliteiten, met name ook in 
samenspraak met het EFRO, het CF, het
ESF, en – voor wat betreft de sociale 
huisvesting in plattelandsgebieden en 
kleine en middelgrote steden – met het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van 
mening dat een betere integratie van de 
structuur- en investeringsfondsen de 
duurzame ontwikkeling van achtergestelde 
buurten ten goede kan komen, waardoor de 
negatieve gevolgen van maatschappelijke 
segregatie worden tegengegaan en 
diversiteit en sociale cohesie derhalve 
worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat 
de technische ondersteuningsprogramma's 
en de gespecialiseerde fondsen in stand 
worden gehouden en worden uitgebreid;

Or. en
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Amendement 25
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten en de regionale 
en lokale overheden oplossingen voor de 
woningbouw in het lagere prijssegment te 
ontwikkelen door bijvoorbeeld percelen in 
overheidsbezit kosteloos ter beschikking te 
stellen van openbare en coöperatieve 
woningbouwontwikkelaars;

Or. de

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat sociale huisvesting in 
de lidstaten op uiteenlopende manieren 
wordt opgezet en beheerd, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor huisvesting 
zich vaak op verschillende niveaus van de 
lokale, regionale en nationale overheden 
en in sommige gevallen in privé-handen
bevindt; vraagt dit in ogenschouw te 
nemen, zodat alle sociale huisvesting in 
aanmerking kan komen voor beschikbare 
financiering, alsook voor energie-
efficiëntieprojecten;

Or. en

Amendement 27
Juozas Imbrasas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Europese 
Investeringsbank om in nauw overleg met 
de lokale en regionale overheden de 
investeringen in de sector van de sociale 
huisvesting te verhogen;

Or. lt

Amendement 28
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort de lidstaten en de bevoegde 
autoriteiten ertoe aan om sociale 
diversiteit centraal te stellen in hun beleid 
inzake huisvesting en sociale huisvesting;
wijst erop dat het belangrijk is om de 
nadelige gevolgen van segregatie en 
differentiatie in woonwijken te voorkomen 
en te beperken om de sociale cohesie te 
garanderen; vestigt de aandacht op het 
feit dat de bouw van nieuwe sociale 
woningen niet gepaard mag gaan met het 
ontstaan van getto’s en dat de sanering 
van bestaande huisvesting niet gepaard 
mag gaan met sociale verdringing;

Or. fr

Amendement 29
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen bijdraagt tot een verbetering 
van de territoriale samenhang en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie; is van mening 
dat het past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie, ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied en steun voor 
beroepsmobiliteit, alsook op de gezondheid 
van de burgers, de bescherming van het 
milieu en het klimaat en de vermindering 
van de energieafhankelijkheid; moedigt 
de lidstaten en alle belanghebbende 
partijen daarom ertoe aan om 
investeringen in sociale huisvesting een 
belangrijke plaats te geven in de nationale 
hervormingsprogramma's en in de 
strategische krachtlijnen van de 
partnerschapsovereenkomsten 2014-2020;
wijst er nogmaals op dat het budget in het 
MFK 2014-2020 ambitieus moet blijven, 
met name voor het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een direct positief effect 
heeft op de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie van de meest behoeftigen en 
ondersteuning van het mkb in het 
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gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

betrokken gebied, alsook op de gezondheid 
van de burgers en de bescherming van het 
milieu; wijst erop dat beste praktijken 
moeten worden onderzocht en vastgesteld 
en dat de capaciteit van lokale overheden 
om dergelijke projecten te implementeren 
moet worden versterkt;

Or. en

Amendement 31
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen onderdeel is van een beleid dat
een positief effect heeft op de lokale 
economie in termen van bevordering van 
werkgelegenheid, sociale integratie en 
ondersteuning van het mkb in het 
betrokken gebied; meent dat gezond 
wonen bijdraagt tot de gezondheid van de 
burgers;

Or. de

Amendement 32
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie, welvaart en ondersteuning van 
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het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

het mkb in het betrokken gebied, alsook op 
de gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu; wijst erop dat 
maatregelen op het vlak van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie voor 
sociale huisvesting ook een cruciale rol 
kunnen spelen bij het behalen van de 
Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 33
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van groei en 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en bestrijding van armoede, 
verarming en maatschappelijke 
segregatie, en ondersteuning van het mkb 
in het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

Or. en

Amendement 34
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
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beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

beleidskader, waarvan ook 
beleidsmaatregelen voor 
gendermainstreaming deel uitmaken, en 
een positief effect heeft op de lokale 
economie in termen van bevordering van 
werkgelegenheid, sociale integratie en 
ondersteuning van middelgrote, kleine en 
micro-ondernemingen in het betrokken 
gebied, alsook op de gezondheid van de 
burgers en de bescherming van het milieu;

Or. en

Amendement 35
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op de 
gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

4. merkt op dat investeren in sociale 
woningen past in een breder opgezet 
beleidskader en een positief effect heeft op 
de lokale economie in termen van 
bevordering van werkgelegenheid, sociale 
integratie en ondersteuning van het mkb in 
het betrokken gebied, alsook op het welzijn 
en de gezondheid van de burgers en de 
bescherming van het milieu;

Or. fr

Amendement 36
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de lidstaten in de 
programmeringsperiode 2007-2013 de 
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overheveling van niet-gebruikte 
structuurfondsen naar projecten voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie in sociale woningen te 
vergemakkelijken en te bespoedigen, 
rekening houdend met de conclusies van 
het Europees pact voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 37
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden om het aanbod aan 
gezonde, fatsoenlijke, energiezuinige en 
betaalbare sociale woningen te 
ondersteunen, met name voor de meest 
behoeftige gezinnen, in het bijzonder in 
dichtbevolkte gebieden waar de vraag 
naar zulke woningen groter is; is van 
mening dat dit aanbod gepaard moet gaan 
met maatregelen om de toegang tot 
andere openbare diensten en diensten van 
algemeen belang te bevorderen en met 
maatregelen om de verstedelijking onder 
controle te houden;

Or. fr

Amendement 38
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economisch
en sociaal evenwicht.

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economisch
en sociaal evenwicht en dat derhalve 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
renovatie van bestaande gebouwen boven 
nieuwbouw, met name in gebieden met 
een grote bebouwingsdichtheid, gebieden 
die milieutechnisch kwetsbaar zijn en 
gebieden waar er een overschot is aan de 
aanbodzijde op de vastgoedmarkt, waarbij 
aandacht moet worden besteed aan 
energie-efficiëntie en, daar waar van 
toepassing, aan de preventie van het risico 
op aardschokken.

Or. pt

Amendement 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economische
en sociaal. evenwicht.

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur en van 
sociale en regionale cohesie, met name 
wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economisch
en sociaal evenwicht, met name in deze 
tijd waarin we geconfronteerd zijn met de 
sociale gevolgen van de economische en 
financiële crisis, de begrotingsaanpassing 
en de zwakke economische groei in de 
EU.
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Or. en

Amendement 40
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economische 
en sociaal. evenwicht.

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economisch 
en sociaal evenwicht; wijst erop dat de 
economische onevenwichtigheden die 
ontstaan door onbetaalbare 
huisvestingsprijzen eveneens een 
belangrijke impact hebben op de 
koopkracht van huishoudens, waardoor 
de sociale ongelijkheid alleen maar nog 
groter wordt; herinnert eraan dat arme 
huishoudens in Europa gemiddeld 40% 
van hun inkomen uitgeven aan 
huisvesting en verwarming en dat dit 
percentage maar blijft toenemen.

Or. fr

Amendement 41
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 

5. is van mening dat investeren in door de 
overheid gesubsidieerde huisvesting een 
concreet en effectief antwoord kan bieden 
op de versterking van het Europees 
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name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economische 
en sociaal. evenwicht.

economisch bestuur, met name wat betreft 
het tegengaan van vastgoedbubbels en de 
negatieve effecten daarvan voor het macro-
economische en sociale evenwicht;

Or. de

Amendement 42
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economische
en sociaal. evenwicht.

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet, adequaat en 
effectief antwoord kan bieden op de 
versterking van het Europees economisch 
bestuur, met name wat betreft de 
beheersing van vastgoedbubbels en de 
negatieve effecten daarvan in termen van 
macro-economisch en sociaal evenwicht.

Or. en

Amendement 43
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, met 
name wat betreft de beheersing van 
vastgoedbubbels en de negatieve effecten 
daarvan in termen van macro-economische 
en sociaal. evenwicht.

5. is van mening dat investeren in sociale 
huisvesting een concreet en effectief 
antwoord kan bieden op de versterking van 
het Europees economisch bestuur, 
waarmee meer rekening moet worden 
gehouden in het kader van het 
economisch bestuur en begrotingsbeheer 
van de Unie, met name wat betreft de 
beheersing van vastgoedbubbels en de 
negatieve effecten daarvan in termen van 
macro-economische en sociaal. evenwicht.
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Or. fr

Amendement 44
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten speculatieve 
tendensen in de woningbouw door middel 
van wettelijke regelingen tegen te gaan;

Or. de

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt de lidstaten aan om 
toestemming te verlenen voor alle 
inspanningen die noodzakelijk zijn om 
een einde te maken aan discriminatie bij 
de toekenning van sociale woningen en de 
procedures voor het aanvragen en het 
toekennen van deze woningen te 
vereenvoudigen, gelet op de bijzondere 
situatie waarin deze kansarmen zich 
bevinden;

Or. ro

Amendement 46
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat, gelet op de 
sociale onevenwichtigheden in Europa en 
met name in de onlangs toegetreden 
lidstaten, het uitermate belangrijk is dat 
de Europese Unie maatregelen neemt ter 
ondersteuning van de kansarme 
bevolkingsgroepen, met name als het gaat 
om het waarborgen van huisvesting;
beveelt aan strikte voorschriften uit te 
vaardigen om erop toe te kunnen zien dat 
de door de Unie voor sociale woningbouw 
toegekende middelen daadwerkelijk 
worden ingezet in de meest kwetsbare 
gebieden;

Or. ro

Amendement 47
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat huisvesting een hoog 
sociaal goed is dat onder de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
valt;

Or. de

Amendement 48
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie gegevens 
uit te werken over de mate waarin de 
lidstaten met eigen middelen 
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woningbouwmaatregelen ten uitvoer 
leggen of bevorderen;

Or. de

Amendement 49
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. pleit voor een uitwisseling 
van ervaringen en standpunten tussen de 
lidstaten en de ontwikkelaars van door de 
overheid gesubsidieerde 
woningbouwprojecten in Europa;

Or. de


