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Alteração 1
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade;

1. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, na luta contra 
a exclusão social e a pobreza no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade, e à disponibilização de 
habitação social através desse 
financiamento;

Or. en

Alteração 2
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o papel fundamental
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade;

1. Salienta o papel desempenhado pelo 
Parlamento Europeu, mais precisamente 
pela sua Comissão do Desenvolvimento 
Regional, no que se refere à elegibilidade 
das políticas em matéria de habitação 
social para financiamento, tanto no passado 
como no quadro dos novos regulamentos 
dos fundos estruturais;

Or. de
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Alteração 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade;

1. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade; sublinha a necessidade de se 
garantir um apoio orientado para os 
países que enfrentam um aumento 
alarmante do desemprego e da pobreza;

Or. en

Alteração 4
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Parlamento Europeu, 
mais precisamente pela sua Comissão do 
Desenvolvimento Regional, no que se 
refere à elegibilidade das políticas em 
matéria de habitação social para 
financiamento no âmbito dos programas 
europeus, tanto no passado como na 
atualidade;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 5
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recomenda à Comissão que tenha 
em consideração os progressos realizados 
até à data pelas autoridades locais em 
matéria de habitação destinada às pessoas 
mais desfavorecidas e que pondere a 
fixação de prioridades a nível local e 
regional no âmbito das próximas dotações 
financeiras;

Or. ro

Alteração 6
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista que o conceito de habitação 
social difere em função dos 
Estados-Membros; considera, no entanto, 
que uma definição europeia uniforme não 
seria adequada; considera que compete 
aos Estados-Membros assegurar a 
definição e a organização da oferta de 
habitações sociais;

Or. fr

Alteração 7
Salvatore Caronna

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão, também à luz das 
melhores práticas existentes em alguns 
Estados-Membros, a rever a definição de 
habitação social com vista à inclusão de 
outras categorias de beneficiários. 

Or. it

Alteração 8
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação 
e a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

2. Realça as propostas da Comissão 
relativas a um regulamento que estabelece 
disposições comuns (COM(2012(0496), 
um regulamento que estabelece disposições 
específicas relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) e um regulamento 
relativo ao Fundo Social Europeu (FSE) 
(COM(2011)0607/2), que reconhecem a 
elegibilidade dos investimentos em 
eficiência energética, promoção das fontes 
renováveis de energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra a exclusão, facilitando o acesso dos 
grupos da população economicamente 
mais vulneráveis à habitação subsidiada 
pelo Estado e a serviços sociais a preços 
acessíveis; lembra que a construção de 
habitação subsidiada pelo Estado tem de 
ser acompanhada pelo desenvolvimento 
de infraestruturas públicas e sociais; 

Or. de

Alteração 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614) e 
um regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra a exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas e das 
populações mais carenciadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis; salienta, no entanto, que as 
categorias de beneficiários devem incluir 
todos os novos grupos populacionais 
vulneráveis criados pela crise, com acesso 
limitado à habitação, ao mesmo tempo 
que devem ser exploradas outras políticas 
inovadoras, nomeadamente através dos 
Fundos Estruturais, com vista a fomentar 
sinergias e parcerias a nível nacional;

Or. en

Alteração 10
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
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(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614) e 
um regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra as alterações climáticas, a exclusão 
social e a pobreza, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis e garantindo um alojamento 
adequado e acessível aos grupos de 
pessoas desfavorecidas e outros 
grupos-alvo da população;

Or. en

Alteração 11
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614) e 
um regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra a exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas, 
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a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

especialmente grupos vulneráveis de 
mulheres, tais como migrantes, mulheres 
oriundas de minorias, idosas, mulheres 
com deficiência e mães solteiras, à 
habitação e a serviços sociais de qualidade 
e a preços acessíveis;

Or. en

Alteração 12
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

2. Sublinha que é essencial que os 
Estados-Membros assumam as suas 
responsabilidades em matéria de direito à 
habitação; neste sentido, congratula-se 
com as propostas da Comissão relativas a 
um regulamento que estabelece disposições 
comuns (COM(2012(0496), um 
regulamento que estabelece disposições 
específicas relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) 
(COM(2011)0614) e um regulamento 
relativo ao Fundo Social Europeu (FSE) 
(COM(2011)0607/2), que reconhecem a 
plena elegibilidade dos investimentos 
prioritários em renovação térmica, 
promoção das fontes renováveis de 
energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra a exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

Or. fr
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Alteração 13
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614), um 
regulamento relativo ao Fundo de Coesão 
(COM(2011)0612) e um regulamento 
relativo ao Fundo Social Europeu (FSE) 
(COM(2011)0607/2), que reconhecem a 
plena elegibilidade dos investimentos 
prioritários em renovação térmica, 
promoção das fontes renováveis de 
energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e luta 
contra a exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

Or. en

Alteração 14
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614) e 
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regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

um regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável, 
promoção da economia social e solidária
e luta contra a exclusão, facilitando o 
acesso das comunidades marginalizadas à 
habitação e a serviços sociais de qualidade 
e a preços acessíveis;

Or. fr

Alteração 15
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDR) (COM(2011)0614) e um 
regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de 
desenvolvimento sustentável e luta contra a 
exclusão, facilitando o acesso das 
comunidades marginalizadas à habitação e 
a serviços sociais de qualidade e a preços 
acessíveis;

2. Congratula-se com as propostas da 
Comissão relativas a um regulamento que 
estabelece disposições comuns 
(COM(2012(0496), um regulamento que 
estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) (COM(2011)0614) e 
um regulamento relativo ao Fundo Social 
Europeu (FSE) (COM(2011)0607/2), que 
reconhecem a plena elegibilidade dos 
investimentos prioritários em renovação 
térmica, promoção das fontes renováveis 
de energia, ações integradas de
desenvolvimento urbano e territorial 
sustentável e luta contra a exclusão, 
facilitando o acesso das comunidades 
marginalizadas à habitação e a serviços 
sociais de qualidade e a preços acessíveis;

Or. en
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Alteração 16
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Incentiva os Estados-Membros a 
envolverem, no respeito dos princípios da 
parceria e da governação a vários níveis, 
as autarquias locais e regionais e o 
conjunto dos parceiros, no sentido de fixar 
as prioridades e estabelecer as modalidades 
de utilização no quadro dos acordos de 
parceria e dos programas operacionais –
de forma integrada e coordenada sempre 
que possível – do FEDER e do FSE e, no, 
que se refere à habitação social em zonas 
rurais e em cidades de pequena e média 
dimensão, do FEADER; sublinha a 
pertinência dos novos instrumentos de 
desenvolvimento integrado (CLLD e ITI) 
no que se refere à adoção de estratégias 
integradas em prol da habitação, nas 
quais os organismos de habitação social e 
os habitantes desempenhariam um papel 
preponderante; considera que uma melhor 
integração dos Fundos Estruturais pode 
promover o desenvolvimento sustentável e 
o combate ao isolamento dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
miscigenação e a coesão sociais, contanto 
que os habitantes sejam envolvidos; espera 
que os programas de assistência técnica 
sejam reconduzidos, ampliados e 
utilizados de forma coordenada com a 
ação dos fundos estruturais;

Or. fr

Alteração 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



AM\927907PT.doc 13/31 PE506.057v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDER e do FSE e, no, que 
se refere à habitação social em zonas rurais 
e em cidades de pequena e média 
dimensão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; neste 
sentido, salienta a importância de 
reforçar a promoção de ações destinadas 
a dar resposta ao fenómeno dos 
sem-abrigo nas zonas urbanas; espera que 
os programas de assistência técnica ou os 
fundos especializados sejam reconduzidos 
e ampliados, assumindo, ao mesmo tempo, 
uma maior flexibilidade no sentido de 
responder de forma eficiente aos novos 
desafios em matéria de inclusão e 
estabilidade sociais, o que pode exercer 
um impacto significativo nas 
desigualdades existentes em termos de 
saúde e habitação, tanto a nível nacional,
como regional;

Or. en

Alteração 18
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Sublinha que as autoridades locais e 
regionais constituem geralmente os 
principais interlocutores dos cidadãos 
cujas necessidades essenciais em matéria 
de habitação não são supridas; como tal, 
insta os Estados-Membros a colaborarem, 
no respeito do princípio da governação a 
vários níveis, com as autarquias locais e 
regionais para fixar as prioridades e 
estabelecer as modalidades de utilização –
de forma conjunta sempre que possível –
do FEDER e do FSE e, no, que se refere à 
habitação social em zonas rurais e em 
cidades de pequena e média dimensão, do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

Or. fr

Alteração 19
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para reduzir 
as desigualdades entre territórios e 
avançar para uma maior especialização 
social em termos de habitação social, no 
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refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

sentido de fixar as prioridades e 
estabelecer as modalidades de utilização –
de forma conjunta sempre que possível –
do FEDER e do FSE e, no, que se refere à 
habitação social em zonas rurais e em 
cidades de pequena e média dimensão, do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

Or. en

Alteração 20
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER);
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 

3. Incentiva os Estados-Membros a 
atribuir às autarquias locais e regionais 
uma maior flexibilidade para fixar as 
prioridades e a estabelecer, em 
concertação com as primeiras, as 
modalidades de utilização – de forma 
conjunta sempre que possível – do FEDER
e do FSE e, no, que se refere à habitação 
social em zonas rurais e em cidades de 
pequena e média dimensão, do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER); considera que uma 
melhor integração dos Fundos Estruturais 
pode promover o desenvolvimento 
sustentável dos setores urbanos 
desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
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os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

Or. ro

Alteração 21
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais, ou com as 
organizações que as representem, para 
fixar as prioridades e estabelecer as 
modalidades de utilização – de forma 
conjunta sempre que possível – do FEDER
e do FSE e, no, que se refere à habitação 
social em zonas rurais e em cidades de 
pequena e média dimensão, do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER); considera que uma 
melhor integração dos Fundos Estruturais 
pode promover o desenvolvimento 
sustentável dos setores urbanos 
desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

Or. en

Alteração 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER);
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDER e do FSE e, no, que 
se refere à habitação social em zonas rurais 
e em cidades de pequena e média 
dimensão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), no 
intuito de evitar a despovoamento das 
zonas em causa; considera que uma 
melhor integração dos Fundos Estruturais 
pode promover o desenvolvimento 
sustentável dos setores urbanos 
desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

Or. ro

Alteração 23
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDER e do FSE e, no, que 
se refere à habitação social em zonas rurais 
e em cidades de pequena e média 
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do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

dimensão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade social, a coesão e a 
igualdade de géneros; espera que os 
programas de assistência técnica ou os 
fundos especializados sejam reconduzidos 
e ampliados;

Or. en

Alteração 24
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDR e do FSE e, no, que se 
refere à habitação social em zonas rurais e 
em cidades de pequena e média dimensão, 
do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER); 
considera que uma melhor integração dos 
Fundos Estruturais pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;

3. Incentiva os Estados-Membros a 
colaborarem, no respeito do princípio da 
governação a vários níveis, com as 
autarquias locais e regionais para fixar as 
prioridades e estabelecer as modalidades de 
utilização – de forma conjunta sempre que 
possível – do FEDER, o FC e do FSE e, 
no, que se refere à habitação social em 
zonas rurais e em cidades de pequena e 
média dimensão, do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER); considera que uma melhor 
integração dos Fundos Estruturais e dos 
fundos de investimento pode promover o 
desenvolvimento sustentável dos setores 
urbanos desfavorecidos, de molde a evitar 
segregações prejudiciais e a promover a 
heterogeneidade e a coesão social; espera 
que os programas de assistência técnica ou 
os fundos especializados sejam 
reconduzidos e ampliados;



AM\927907PT.doc 19/31 PE506.057v01-00

PT

Or. en

Alteração 25
Joachim Zeller

Projeto de parecer
Nº 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais a 
trabalharem em soluções para a 
construção de habitações de baixo custo, 
como, por exemplo, através da 
disponibilização gratuita de terrenos 
públicos para promotores imobiliários 
públicos e cooperativos;

Or. de

Alteração 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que a implantação e a 
gestão da habitação social diferem nos 
vários Estados-Membros, sendo frequente 
a propriedade da habitação pertencer a 
diferentes níveis governamentais, tanto 
local e regional como nacional, e, 
nalguns casos, pertencer a privados; 
solicita que este facto seja tido em 
consideração de modo a permitir que 
todas as habitações sociais sejam elegíveis 
para os financiamentos disponíveis, 
incluindo para projetos de eficiência 
energética;
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Or. en

Alteração 27
Juozas Imbrasas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta o Banco Europeu de 
Investimento, em estreita concertação 
com as autoridades locais e regionais, a 
aumentar os investimentos no setor da 
habitação social;

Or. lt

Alteração 28
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta os Estados-Membros e as 
autoridades responsáveis a incluírem a 
miscigenação social no cerne das suas 
políticas de habitação e de habitação 
social; sublinha a importância de evitar e 
de reduzir os fenómenos de segregação e 
de diferenciação nociva entre zonas 
residenciais com vista a garantir a coesão 
social; chama a atenção para o facto de a 
construção de novas habitações sociais 
não dever ser acompanhada de 
fenómenos de formação de guetos e de a 
reabilitação das habitações existentes não 
dever ser acompanhada de fenómenos de 
«aburguesamento»;

Or. fr
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Alteração 29
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

4. Observa que os investimentos na 
habitação social contribuem para 
melhorar a coesão territorial e concretizar 
os objetivos da estratégia Europa 2020; 
considera que se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social, de apoio às PME locais, de 
apoio à mobilidade profissional, bem 
como nas condições de saúde dos cidadãos, 
na proteção do ambiente e do clima e na 
redução da dependência energética; neste 
sentido, exorta os Estados-Membros e 
todas as partes envolvidas a conferirem 
um papel de destaque aos investimentos a 
favor da habitação social nos programas 
nacionais de reforma e nos eixos 
estratégicos dos acordos de parceria 
2014-2020; reafirma a necessidade de 
manter um orçamento ambicioso para o 
QFP 2014-2020, particularmente para a 
política de coesão;

Or. fr

Alteração 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas diretas na economia 
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em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

local, em termos de promoção do emprego, 
de inclusão social dos mais carenciados e 
de apoio às PME locais, bem como nas 
condições de saúde dos cidadãos e na 
proteção do ambiente; salienta a 
necessidade de explorar e definir 
melhores práticas, bem como de reforçar 
a capacidade das autoridades locais no 
que toca à aplicação destes projetos;

Or. en

Alteração 31
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem em políticas 
que têm repercussões positivas na 
economia local, em termos de promoção do 
emprego, de inclusão social e de apoio às 
PME locais; habitações saudáveis 
contribuem para a saúde dos cidadãos;

Or. de

Alteração 32
Victor Boştinaru

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
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em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social, de riqueza e de apoio às 
PME locais, bem como nas condições de 
saúde dos cidadãos e na proteção do 
ambiente; sublinha que a eficiência 
energética e as medidas relacionadas com 
as energias renováveis na habitação 
social também podem desempenhar um 
papel fundamental na concretização dos 
objetivos da estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 33
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de crescimento e de promoção 
do emprego, de inclusão social e de luta 
contra a pobreza, o empobrecimento e a
segregação social, de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

Or. en

Alteração 34
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 4. Observa que os investimentos na 
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habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local,
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes, incluindo 
políticas de integração de género, e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às 
microempresas e PME locais, bem como 
nas condições de saúde dos cidadãos e na 
proteção do ambiente;

Or. en

Alteração 35
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como nas condições de saúde dos 
cidadãos e na proteção do ambiente;

4. Observa que os investimentos na 
habitação social se inserem no quadro de 
políticas mais abrangentes e têm 
repercussões positivas na economia local, 
em termos de promoção do emprego, de 
inclusão social e de apoio às PME locais, 
bem como no bem-estar e nas condições 
de saúde dos cidadãos e na proteção do 
ambiente;

Or. fr

Alteração 36
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela aos Estados-Membros para 
que facilitem e acelerem a reafetação dos 
Fundos Estruturais não utilizados a 
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projetos de eficiência energética e de 
energias renováveis na habitação social 
no período de programação 2007-2013, de 
acordo com as conclusões do Pacto 
Europeu para o Crescimento e o 
Emprego;

Or. fr

Alteração 37
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Solicita aos Estados-Membros e às 
respetivas autoridades locais e regionais 
que apoiem a oferta de habitações sociais 
seguras, decentes, com bom desempenho 
energético e acessíveis economicamente, 
inclusive para as famílias mais 
desfavorecidas, em particular nas zonas
com elevada densidade populacional onde 
a procura é maior; considera que esta 
oferta deve ser acompanhada de medidas 
em prol do acesso aos demais serviços 
públicos e serviços de interesse geral 
essenciais e de medidas que visem 
controlar a expansão urbana;

Or. fr

Alteração 38
Maria do Céu Patrão Neves

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 5. Considera que os investimentos na 
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habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais, 
pelo que deverá ser dada prioridade à 
reabilitação do edificado em detrimento 
de novas construções, principalmente em 
zonas de forte densidade de construção, 
zonas ambientalmente sensíveis, e nas 
quais exista excesso de oferta no mercado 
imobiliário, tendo em atenção a sua 
eficiência energética e a prevenção do 
risco sísmico quando se justifique.

Or. pt

Alteração 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia e a coesão 
social e regional, em particular no controlo 
das bolhas imobiliárias e do seu impacto 
negativo nos equilíbrios macroeconómicos 
e sociais, especialmente neste período em 
que se enfrentam as consequências da 
crise económica e financeira, o 
ajustamento orçamental e as baixas taxas 
de crescimento na UE.

Or. en

Alteração 40
Younous Omarjee
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais; 
salienta que os desequilíbrios económicos 
decorrentes dos preços proibitivos das 
habitações exercem igualmente um 
impacto significativo no consumo das 
famílias, o que apenas vem agravar as 
desigualdades sociais; recorda que, na 
Europa, as famílias pobres gastam, em 
média, 40 % dos seus recursos em 
habitação e aquecimento e que esta 
percentagem está em constante aumento.

Or. fr

Alteração 41
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

5. Considera que os investimentos na 
habitação subsidiada pelo Estado podem 
constituir uma resposta concreta e eficaz 
para reforçar a governação económica 
europeia, em particular no combate às
bolhas imobiliárias e ao seu impacto 
negativo nos equilíbrios macroeconómicos 
e sociais.

Or. de
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Alteração 42
Justina Vitkauskaite

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta, adequada e eficaz para 
reforçar a governação económica europeia, 
em particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

Or. en

Alteração 43
Karima Delli

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, em 
particular no controlo das bolhas 
imobiliárias e do seu impacto negativo nos 
equilíbrios macroeconómicos e sociais.

5. Considera que os investimentos na 
habitação social podem constituir uma 
resposta concreta e eficaz para reforçar a 
governação económica europeia, a qual 
deve estar mais bem contemplada no 
âmbito da governação económica e 
orçamental da União, em particular no 
controlo das bolhas imobiliárias e do seu 
impacto negativo nos equilíbrios 
macroeconómicos e sociais.

Or. fr

Alteração 44
Joachim Zeller

Projeto de parecer
Nº 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta os Estados-Membros a 
combater as tendências especulativas no 
setor da habitação através de 
regulamentos legislativos;

Or. de

Alteração 45
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta os Estados-Membros a 
envidarem todos os esforços necessários,
quer no sentido de erradicar as 
discriminações ao nível da repartição das 
habitações sociais, quer no sentido de 
simplificar os procedimentos relativos ao 
pedido e à atribuição das mesmas, tendo 
presente a situação específica em que as 
pessoas desfavorecidas se encontrem.

Or. ro

Alteração 46
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera, atendendo aos 
desequilíbrios sociais registados na 
Europa, em especial nos 
Estados-Membros que aderiram 
recentemente, ser de extrema importância 
que a União Europeia intervenha no 
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sentido de apoiar os grupos 
desfavorecidos, nomeadamente no que 
respeita à garantia do alojamento; 
recomenda a adoção de normas rigorosas 
com vista a assegurar que os fundos 
afetados pela União para a construção de 
habitações sociais sejam aplicados nas 
zonas mais vulneráveis; 

Or. ro

Alteração 47
Joachim Zeller

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Recorda que a habitação é um bem 
social importante, que releva da 
responsabilidade específica dos 
Estados-Membros;

Or. de

Alteração 48
Joachim Zeller

Projeto de parecer
Nº 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Exorta a Comissão a reunir 
informações que permitam saber em que 
medida os Estados-Membros executam ou 
favorecem políticas de habitação 
utilizando os seus próprios meios;

Or. de
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Alteração 49
Joachim Zeller

Projeto de parecer
Nº 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sugere um intercâmbio de 
experiências e opiniões entre os 
Estados-Membros e os promotores de 
políticas públicas de habitação na 
Europa.

Or. de


