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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2012/2293(INI)

25.2.2013

POPRAWKI
1 - 49

Projekt opinii
Salvatore Caronna
(PE504.250v01-00)

Budownictwo socjalne w Unii Europejskiej
(2012/2293(INI))



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

PL

AM_Com_NonLegOpinion



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

PL

Poprawka 1
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, a w
szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, na rzecz zapewnienia 
kwalifikowalności polityki budownictwa 
socjalnego w programowaniu dawnych i 
obecnych funduszy europejskich;

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, a w 
szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, w kontekście zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, na 
rzecz zapewnienia kwalifikowalności 
polityki budownictwa socjalnego w 
programowaniu dawnych i obecnych 
funduszy europejskich i na rzecz czynienia 
budownictwa socjalnego bardziej 
dostępnym dzięki funduszom;

Or. en

Poprawka 2
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, 
a w szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, na rzecz zapewnienia 
kwalifikowalności polityki budownictwa 
socjalnego w programowaniu dawnych 
i obecnych funduszy europejskich;

1. podkreśla rolę odgrywaną przez 
Parlament Europejski, a w szczególności 
przez Komisję Rozwoju Regionalnego, na 
rzecz zapewnienia kwalifikowalności 
polityki budownictwa socjalnego,
w przeszłości, a także w ramach nowych 
rozporządzeń dotyczących funduszy 
strukturalnych;

Or. de

Poprawka 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, a w 
szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, na rzecz zapewnienia 
kwalifikowalności polityki budownictwa 
socjalnego w programowaniu dawnych i 
obecnych funduszy europejskich;

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, a w 
szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, na rzecz zapewnienia 
kwalifikowalności polityki budownictwa 
socjalnego w programowaniu dawnych i 
obecnych funduszy europejskich; 
podkreśla konieczność zapewnienia 
ukierunkowanego wsparcia 
przeznaczonego dla krajów borykających 
się z alarmującym wzrostem bezrobocia i 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 4
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną 
przez Parlament Europejski, a w 
szczególności przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego, na rzecz zapewnienia 
kwalifikowalności polityki budownictwa 
socjalnego w programowaniu dawnych i 
obecnych funduszy europejskich;

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 5
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1 a. zaleca Komisji, by uwzględniła 
postępy dokonane dotychczas przez władze 
lokalne w obszarze mieszkalnictwa 
socjalnego dla osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji i by przy 
przyznawaniu środków finansowych w 
przyszłości miała na uwadze priorytety 
lokalne i regionalne;

Or. ro

Poprawka 6
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że budownictwo socjalnej 
jest różnie pojmowane w poszczególnych 
państwach członkowskich; uznaje jednak, 
że wspólna europejska definicja nie 
byłaby właściwa; uważa, że to do państw 
członkowskich należy podanie definicji 
oraz zorganizowanie oferty mieszkań 
socjalnych;

Or. fr

Poprawka 7
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. zwraca się do Komisji, by korzystając 
między innymi z najlepszych praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich, 
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dostosowała definicję budownictwa 
socjalnego, aby zawrzeć w niej również 
inne kategorie beneficjentów;

Or. it

Poprawka 8
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia 
w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia 
w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

2. zwraca uwagę na wnioski Komisji 
Europejskiej mające na celu opracowanie 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy (COM(2012)0496), 
rozporządzenia w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia 
w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano dopuszczalność 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej, promowania odnawialnych 
źródeł energii, zintegrowanych działań na 
rzecz trwałego rozwoju miast oraz walki 
z wykluczeniem społecznym dzięki 
dostępowi grup ludności w gorszej 
sytuacji ekonomicznej do dotowanych ze 
środków publicznych mieszkań i usług 
socjalnych po dostępnych cenach; 
wskazuje, że budownictwo mieszkaniowe 
dotowane ze środków publicznych musi 
iść w parze z rozwojem infrastruktury 
publicznej i socjalnej; 

Or. de

Poprawka 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych i najbardziej 
potrzebującej ludności do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach; podkreśla jednak, że kategorie 
beneficjentów powinny obejmować 
wszystkie nowe słabsze grupy społeczne, 
które pojawiły się w związku z kryzysem, i 
które mają ograniczony dostęp do 
mieszkań, oraz że należy nadal badać 
innowacyjne strategie polityczne, 
zwłaszcza za pośrednictwem funduszy 
strukturalnych, w celu wspierania 
synergii i partnerstwa na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 10
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki ze zmianą 
klimatu, wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach oraz poprzez zapewnianie 
odpowiednich i przystępnych cenowo 
mieszkań znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji grupom oraz innym docelowym 
grupom ludności;

Or. en

Poprawka 11
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
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dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności
zmarginalizowanych, zwłaszcza słabszych 
grup społecznych złożonych z kobiet, 
takich jak migrantki, kobiety należące do
mniejszości, kobiety w starszym wieku, 
osoby niepełnosprawne i matki samotnie 
wychowujące dzieci, do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

Or. en

Poprawka 12
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 

2. podkreśla, że wywiązanie się przez 
państwa członkowskie z odpowiedzialności 
w zakresie prawa do mieszkania jest 
kluczowe; z zadowoleniem przyjmuje w 
tym kontekście wnioski Komisji 
Europejskiej mające na celu opracowanie 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy (COM(2012)0496), 
rozporządzenia w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
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zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

Or. fr

Poprawka 13
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614), rozporządzenia w 
sprawie funduszu spójności 
(COM(2011)0612) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

Or. en
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Poprawka 14
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast, wspierania solidarnej 
gospodarki społecznej oraz walki z 
wykluczeniem społecznym dzięki 
dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

Or. fr

Poprawka 15
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej mające na celu 
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opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast oraz walki z wykluczeniem 
społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

opracowanie rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy
(COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
(COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), 
w których uznano pełną dopuszczalność 
inwestycji priorytetowych w zakresie 
termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, 
zintegrowanych działań na rzecz trwałego 
rozwoju miast i rozwoju terytorialnego
oraz walki z wykluczeniem społecznym 
dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług 
socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

Or. en

Poprawka 16
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do
współpracy – zgodnie z zasadą
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 

3. zachęca państwa członkowskie do
zaangażowania – zgodnie z zasadą
partnerstwa i zarządzania 
wieloszczeblowego – władz lokalnych i 
regionalnych oraz ogółu partnerów, w 
celu określenia priorytetów i ustalenia
warunków korzystania w ramach umów 
partnerskich i programów operacyjnych –
w miarę możliwości w zintegrowany i 
skoordynowany sposób – z EFRR, EFS,
ale także z EFRROW w odniesieniu do 
budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach. podkreśla, że zasadne jest 
wprowadzenie nowych instrumentów 
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uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

zintegrowanego rozwoju (CLLD oraz ITI), 
w celu przyjęcia zintegrowanych strategii
na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w 
których realizacji podmioty zajmujące się 
budownictwem socjalnym i sami 
mieszkańcy odgrywaliby główną rolę;
uważa, że lepsza integracja funduszy 
strukturalnych może przyczyniać się do 
trwałego rozwoju i wyjścia z izolacji
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej, pod warunkiem 
włączenia mieszkańców w działania;
pragnie, by programy pomocy technicznej
zostały utrzymane oraz by były 
rozbudowywane i wykorzystywane w 
sposób skoordynowany z działaniami 
podejmowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
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uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; w tym kontekście 
podkreśla wagę dalszego propagowania 
działań mających na celu rozwiązanie 
problemu bezdomności na obszarach 
miejskich; chciałby, aby zachowano i 
rozszerzono programy pomocy technicznej 
bądź fundusze wyspecjalizowane, a 
jednocześnie uelastyczniono je w celu 
skutecznego podjęcia nowych wyzwań w 
dziedzinie włączenia społecznego i 
stabilności, które mogłyby mieć znaczny 
wpływ na istniejące nierówności w 
zakresie dostępu do opieki zdrowotnej i 
mieszkań zarówno na poziomie krajowym, 
jak i regionalnym;

Or. en

Poprawka 18
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 

3. podkreśla, że władze lokalne i 
regionalne są często głównymi 
interlokutorami obywateli, których 
podstawowe potrzeby mieszkaniowe nie 
zostały zaspokojone; dlatego zwraca się do 
państw członkowskich o współpracę –
zgodnie z zasadą wielopoziomowego 
sprawowania rządów – z władzami 
lokalnymi i regionalnymi na rzecz 
określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
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zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

Or. fr

Poprawka 19
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi w celu zmniejszenia 
nierówności między terytoriami i 
podążania w kierunku większej 
specjalizacji socjalnej w dziedzinie 
mieszkalnictwa publicznego – zgodnie z 
zasadą wielopoziomowego sprawowania 
rządów – oraz na rzecz określenia 
priorytetów i ustalenia sposobów 
korzystania (przede wszystkim łącznie) z 
EFRR, EFS oraz, w odniesieniu do 
budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;
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Or. en

Poprawka 20
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

3. zachęca państwa członkowskie do
przyznania władzom lokalnym i 
regionalnym większej elastyczności w 
ustanawianiu priorytetów i do wspólnego
ustalenia z nimi sposobów korzystania
(przede wszystkim łącznie) z EFRR, EFS 
oraz, w odniesieniu do budownictwa 
socjalnego na obszarach wiejskich oraz w 
małych i średnich miastach, z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW); uważa, że lepsza integracja 
funduszy strukturalnych może przyczyniać 
się do trwałego rozwoju zaniedbanych 
dzielnic, a jednocześnie do uniknięcia 
szkodliwych podziałów, sprzyjając przez to 
zróżnicowaniu i spójności społecznej;
chciałby, aby zachowano i rozszerzono 
programy pomocy technicznej bądź 
fundusze wyspecjalizowane;

Or. ro

Poprawka 21
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
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wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi lub 
reprezentującymi je organizacjami na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

Or. en

Poprawka 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), tak by uniknąć 
wyludnienia tych obszarów; uważa, że 
lepsza integracja funduszy strukturalnych 
może przyczyniać się do trwałego rozwoju 
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uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

Or. ro

Poprawka 23
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to jednorodności i 
spójności społecznej, a także równości 
płci; chciałby, aby zachowano i 
rozszerzono programy pomocy technicznej 
bądź fundusze wyspecjalizowane;

Or. en

Poprawka 24
Victor Boştinaru
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, EFS oraz, w odniesieniu 
do budownictwa socjalnego na obszarach 
wiejskich oraz w małych i średnich 
miastach, z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza 
integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

3. zachęca państwa członkowskie do 
współpracy – zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego sprawowania rządów –
z władzami lokalnymi i regionalnymi na 
rzecz określenia priorytetów i ustalenia 
sposobów korzystania (przede wszystkim 
łącznie) z EFRR, Funduszu Spójności,
EFS oraz, w odniesieniu do budownictwa 
socjalnego na obszarach wiejskich oraz w 
małych i średnich miastach, z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW); uważa, że lepsza integracja 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
może przyczyniać się do trwałego rozwoju 
zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do 
uniknięcia szkodliwych podziałów, 
sprzyjając przez to zróżnicowaniu i 
spójności społecznej; chciałby, aby 
zachowano i rozszerzono programy 
pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

Or. en

Poprawka 25
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
pracowały nad rozwiązaniami 
sprzyjającymi taniemu budownictwu 
mieszkaniowemu, np. przez bezpłatne 
udostępnianie działek będących 
własnością publiczną deweloperom 



PE506.057v01-00 20/32 AM\927907PL.doc

PL

publicznym i spółdzielczym;

Or. de

Poprawka 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. zauważa, że mieszkalnictwo socjalne 
powstaje i jest zarządzane w państwach 
członkowskich na różne sposoby, przy 
czym własność tych mieszkań często 
znajduje się na różnych poziomach 
lokalnych, regionalnych i krajowych 
władz publicznych, a w niektórych 
przypadkach znajduje się w rękach 
prywatnych; zwraca się o uwzględnienie 
tego aspektu, aby umożliwić 
kwalifikowanie się mieszkalnictwa 
socjalnego do uzyskiwania dostępnych 
funduszy, w tym w ramach projektów 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 27
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego o zwiększenie inwestycji w 
sektorze budownictwa socjalnego, w 
ścisłej konsultacji w władzami lokalnymi i 
regionalnymi;

Or. lt
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Poprawka 28
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się, by państwa członkowskie i 
organy odpowiedzialne umieściły cel 
zróżnicowania społecznego w centrum 
prowadzonych przez nich polityk 
mieszkaniowych i budownictwa 
socjalnego; podkreśla, że należy 
zapobiegać zjawiskom segregacji i 
nierównego traktowania niekorzystnym 
dla dzielnic mieszkalnych i dążyć do 
minimalizacji tych zjawisk, aby zapewnić 
spójność społeczną; zwraca uwagę na 
fakt, że budowie nowych mieszkań 
socjalnych nie może towarzyszyć zjawisko 
powstawania „gett” oraz że remont 
mieszkań już istniejących nie może iść w 
parze z „gentryfikacją”;

Or. fr

Poprawka 29
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym przyczyniają się do zwiększenia 
spójności terytorialnej oraz realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; uważa, że
wpisują się w ramy strategii politycznych o 
szerszym zasięgu i mają pozytywny wpływ 
na lokalną gospodarkę w zakresie 
promowania zatrudnienia, integracji 
społecznej, wspierania lokalnych MŚP i 
promowania mobilności zawodowej oraz
wpływają na stan zdrowia obywateli,
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ochronę środowiska naturalnego i klimatu, 
jak również na zmniejszenie zależności 
energetycznej;  zachęca państwa 
członkowskie i ogół zainteresowanych 
stron do zapewnienia inwestycjom w 
mieszkania socjalne ważnego miejsca w 
krajowych programach reform i 
strategicznych osiach umów o 
partnerstwie na lata 2014–2020; 
przypomina o konieczności utrzymania 
ambitnych założeń budżetowych w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, w szczególności z myślą o
polityce spójności; 

Or. fr

Poprawka 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają
bezpośredni pozytywny wpływ na lokalną 
gospodarkę w zakresie promowania 
zatrudnienia, integracji społecznej
najbardziej potrzebujących i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego; podkreśla konieczność 
zbadania i określenia najlepszych praktyk, 
a także wzmocnienia zdolności władz 
lokalnych w zakresie wdrażania takich 
projektów;

Or. en

Poprawka 31
Joachim Zeller



AM\927907PL.doc 23/32 PE506.057v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych i mają pozytywny wpływ na 
lokalną gospodarkę w zakresie 
promowania zatrudnienia, integracji 
społecznej i wspierania lokalnych MŚP; 
zdrowe warunki mieszkaniowe 
przyczyniają się do zdrowia obywateli;

Or. de

Poprawka 32
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej, bogactwa i 
wspierania lokalnych MŚP oraz na stan 
zdrowia obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego; podkreśla, że efektywność 
energetyczna i środki dotyczące energii 
odnawialnej w mieszkalnictwie socjalnym 
również mogą odegrać istotną rolę w 
osiąganiu celów strategii „Europa 2020”; 

Or. en
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Poprawka 33
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie wzrostu oraz promowania 
zatrudnienia, integracji społecznej, a także 
zwalczania ubóstwa, zubożenia 
społeczeństwa i segregacji społecznej oraz
wspierania lokalnych MŚP, a także na stan 
zdrowia obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 34
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu, w tym 
strategii mających na celu uwzględnianie 
aspektu płci, i mają pozytywny wpływ na 
lokalną gospodarkę w zakresie 
promowania zatrudnienia, integracji 
społecznej i wspierania lokalnych
mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz na stan 
zdrowia obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

Or. en
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Poprawka 35
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na stan zdrowia 
obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie 
socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 
w zakresie promowania zatrudnienia, 
integracji społecznej i wspierania 
lokalnych MŚP oraz na dobrobyt i stan 
zdrowia obywateli i ochronę środowiska 
naturalnego;

Or. fr

Poprawka 36
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia i przyspieszenia realokacji 
niewykorzystanych środków z funduszy 
strukturalnych na projekty na rzecz 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych w ramach 
mieszkalnictwa socjalnego w okresie 
programowania 2007–2013, mając na 
uwadze wnioski zawarte w Pakcie na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 37
Karima Delli
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się do państw członkowskich 
oraz ich władz lokalnych i regionalnych o 
wspieranie oferty spełniających kryteria 
sanitarne, godziwych, efektywnych 
energetycznie i przystępnych cenowo 
mieszkań socjalnych, na które stać w 
szczególności gospodarstwa domowe 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, 
zwłaszcza na obszarach o dużej gęstości 
zaludnienia, gdzie popyt jest największy; 
uważa, że ofercie tej muszą towarzyszyć 
środki ułatwiające dostęp do innych 
istotnych usług publicznych i usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz 
środki pozwalające kontrolować 
rozbudowę miast;

Or. fr

Poprawka 38
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej, w 
związku z czym należy potraktować 
priorytetowo renowację istniejących 
budynków, a nie nowe budowy, zwłaszcza 
na obszarach o dużym zagęszczeniu 
konstrukcji, na obszarach, w których 
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kwestie ekologiczne są szczególnie ważne, 
oraz tam, gdzie podaż na rynku 
nieruchomości jest niewspółmiernie duża, 
w stosownych przypadkach mając na 
uwadze jej efektywność energetyczną i 
ochronę przed zagrożeniami 
sejsmicznymi;

Or. pt

Poprawka 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego oraz spójności 
społecznej i regionalnej, w szczególności 
w zakresie kontroli działań spekulacyjnych 
na rynku nieruchomości i ich negatywnych 
skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej, 
zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy na 
rynku tym odbijają się społeczne 
konsekwencje kryzysu gospodarczego i 
finansowego, a także dostosowań 
budżetowych i niskiej stopy wzrostu w UE.

Or. en

Poprawka 40
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
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stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej; 
podkreśla, że zakłócenia równowagi 
ekonomicznej spowodowane zaporowymi 
cenami mieszkań mają również znaczny 
wpływ na skłonność gospodarstw do 
konsumpcji, co jeszcze potęguje 
nierówność społeczną; przypomina, że 
ubogie gospodarstwa domowe w Europie 
wydają średnio 40% swych środków 
finansowych na mieszkanie i ogrzewanie, 
a odsetek ten stale wzrasta.

Or. fr

Poprawka 41
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, 
w szczególności w zakresie kontroli
działań spekulacyjnych na rynku 
nieruchomości i ich negatywnych skutków
dla równowagi makroekonomicznej 
i społecznej.

5. uważa, że inwestycje w budownictwie 
mieszkaniowym dotowanym ze środków 
publicznych mogłyby stanowić konkretną 
i skuteczną odpowiedź dla zapewnienia 
silniejszego europejskiego zarządzania 
gospodarczego, w szczególności 
w zakresie reagowania na działania 
spekulacyjne na rynku nieruchomości i ich 
negatywne skutki dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

Or. de

Poprawka 42
Justina Vitkauskaite
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną, odpowiednią i 
skuteczną odpowiedź dla zapewnienia 
silniejszego europejskiego zarządzania 
gospodarczego, w szczególności w 
zakresie kontroli działań spekulacyjnych 
na rynku nieruchomości i ich negatywnych 
skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

Or. en

Poprawka 43
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, w 
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

5. uważa, że inwestycje w socjalnym 
budownictwie mieszkaniowym mogłyby 
stanowić konkretną i skuteczną odpowiedź 
dla zapewnienia silniejszego europejskiego 
zarządzania gospodarczego, i w związku z 
tym należy uwzględnić je w większym 
stopniu w ramach zarządzania 
gospodarczego i budżetowego w Unii, w
szczególności w zakresie kontroli działań 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i 
ich negatywnych skutków dla równowagi 
makroekonomicznej i społecznej.

Or. fr

Poprawka 44
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, aby 
reagowały na tendencje spekulacyjne 
w budownictwie mieszkaniowym za 
pomocą uregulowań prawnych;

Or. de

Poprawka 45
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. zwraca się do państw członkowskich o 
podjęcie wszelkich niezbędnych starań w 
celu wyeliminowania dyskryminacji przy 
przyznawaniu mieszkań socjalnych oraz w 
celu uproszczenia procedur składania 
wniosków i przyznawania tych lokali, 
mając na uwadze wyjątkowo trudną 
sytuację, w której znajdują się te osoby;

Or. ro

Poprawka 46
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. mając na uwadze nierówność 
społeczną istniejącą w Europie, a 
zwłaszcza w państwach które przystąpiły 
niedawno do UE, uznaje za niezwykle 
ważne, by Unia Europejska podjęła 
działania służące wsparciu grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
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zwłaszcza w zakresie przyznawania 
mieszkań; zaleca wprowadzenie surowych 
norm przyznawania środków z funduszy 
UE z przeznaczaniem na budowę 
mieszkań socjalnych, tak by były one 
wykorzystywane na obszarach, na których 
sytuacja jest najtrudniejsza;

Or. ro

Poprawka 47
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wskazuje, że mieszkanie jest istotnym 
dobrem społecznym, za które państwa 
członkowskie są szczególnie 
odpowiedzialne;

Or. de

Poprawka 48
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję, aby gromadziła 
informacje dotyczące tego, w jakim 
stopniu państwa członkowskie własnymi 
środkami prowadzą lub ułatwiają 
działania w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego; 

Or. de

Poprawka 49
Joachim Zeller
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Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zachęca do wymiany doświadczeń 
i opinii między państwami członkowskimi 
a podmiotami odpowiedzialnymi za 
działania w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego dotowane ze środków 
publicznych w Europie;

Or. de


