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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2012/2293(INI)

25.2.2013

AMENDAMENTELE
1 - 49

Proiect de aviz
Salvatore Caronna
(PE504.250v01-00)

Locuințele sociale în Uniunea Europeană
(2012/2293(INI))



PE506.057v01-00 2/27 AM\927907RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\927907RO.doc 3/27 PE506.057v01-00

RO

Amendamentul 1
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European, și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute și actuale 
ale fondurilor europene;

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința combaterii 
excluziunii sociale și a sărăciei asigurând 
admisibilitatea politicilor având ca obiect 
locuințele sociale în programările trecute și 
actuale ale fondurilor europene și punând 
la dispoziție locuințele sociale prin 
intermediul fondurilor;

Or. en

Amendamentul 2
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European, și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității 
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute și actuale
ale fondurilor europene;

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității 
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute ale 
fondurilor europene și în cadrul noilor 
regulamente privind fondurile structurale;

Or. de

Amendamentul 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European, și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității 
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute și actuale 
ale fondurilor europene;

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității 
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute și actuale 
ale fondurilor europene; subliniază nevoia 
de a asigura sprijin special țărilor care se 
confruntă cu o creștere alarmantă a ratei 
șomajului și a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 4
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul fundamental al 
Parlamentului European, și, în special, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională din 
cadrul său, în privința admisibilității 
politicilor având ca obiect locuințele 
sociale în programările trecute și actuale 
ale fondurilor europene;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 6
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că de la un stat membru la 
altul conceptul de locuințe sociale diferă; 
totuși, consideră că o definiție uniformă 
europeană nu ar fi adecvată; consideră că 
sarcina de a asigura definirea și 
organizarea ofertei de locuințe sociale 
revine statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 7
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere cele mai bune practici 
existente în anumite state membre, 
solicită Comisiei să revizuiască definiția 
locuințelor sociale în vederea includerii 
unor categorii de beneficiari ulterioare.

Or. it

Amendamentul 8
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune (COM (2012)0496), 
la un regulament privind dispozițiile 
specifice referitoare la Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) 
(COM (2011)0614) și la un regulament 

2. subliniază propunerile Comisiei 
Europene referitoare la un regulament de 
stabilire a unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
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privind Fondul social european (FSE) 
(COM(2011)0607 final/2), care ar face 
posibilă eligibilitatea deplină a investițiilor 
prioritare în domeniul modernizării 
termice, al promovării surselor 
regenerabile de energie, al acțiunilor 
integrate pentru o dezvoltare urbană 
sustenabilă și al combaterii excluziunii prin 
asigurarea accesului comunităților 
marginalizate la locuințe și servicii sociale 
de calitate, cu prețuri accesibile;

regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea investițiilor în 
domeniul eficienței energetice, al 
promovării surselor regenerabile de 
energie, al acțiunilor integrate pentru o 
dezvoltare urbană sustenabilă și al 
combaterii excluziunii prin asigurarea 
accesului populațiilor aflate într-o situație 
economică precară la locuințe 
subvenționate și la prestații de servicii 
sociale de calitate, cu prețuri accesibile;
indică faptul că locuințele subvenționate 
de stat trebuie însoțite de dezvoltarea unei 
infrastructuri publice și sociale;

Or. de

Amendamentul 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate și al celor mai 
defavorizate populații la locuințe și servicii 
sociale de calitate, cu prețuri accesibile; 
subliniază totuși că în categoriile de 
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beneficiari ar trebui incluse toate noile 
grupuri de populație vulnerabilă pe care 
le-a creat criza, cu acces limitat la 
locuințe, în timp ce ar trebui explorate 
politici inovatoare suplimentare, în 
special prin intermediul fondurilor 
structurale, pentru a stimula sinergiile și 
parteneriatele la nivel național;

Or. en

Amendamentul 10
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
schimbărilor climatice, a excluziunii 
sociale și a sărăciei prin asigurarea 
accesului comunităților marginalizate la 
locuințe și servicii sociale de calitate, cu 
prețuri accesibile, și prin asigurarea unei 
găzduiri adecvate și la prețuri accesibile a 
grupurilor defavorizate de persoane și a 
altor grupuri-țintă de populație;

Or. en
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Amendamentul 11
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate, în special al 
grupurilor de femei precum migrantele, 
femeile provenite din grupuri minoritare, 
cele în vârstă, persoanele cu handicap și 
mamele singure, la locuințe și servicii 
sociale de calitate, cu prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 12
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 

2. subliniază că este esențial ca statele 
membre să își asume responsabilitatea în 
materie de drept la locuință; în acest sens,
salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
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Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011) 0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

Or. fr

Amendamentul 13
Victor Boștinaru

Proiectul de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614), la un 
regulament privind Fondul de coeziune 
(COM(2011)0274) și la un regulament 
privind Fondul social european (FSE) 
(COM(2011)0607 final/2), care ar face 
posibilă eligibilitatea deplină a investițiilor 
prioritare în domeniul modernizării 
termice, al promovării surselor 
regenerabile de energie, al acțiunilor 
integrate pentru o dezvoltare urbană 
sustenabilă și al combaterii excluziunii prin 
asigurarea accesului comunităților 
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accesibile; marginalizate la locuințe și servicii sociale 
de calitate, cu prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 14
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune (COM 
(2012)0496), la un regulament privind 
dispozițiile specifice referitoare la Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER) 
(COM (2011)0614) și la un regulament 
privind Fondul social european (FSE) 
(COM(2011)0607 final/2), care ar face 
posibilă eligibilitatea deplină a investițiilor 
prioritare în domeniul modernizării 
termice, al promovării surselor 
regenerabile de energie, al acțiunilor 
integrate pentru o dezvoltare urbană 
sustenabilă și al combaterii excluziunii prin 
asigurarea accesului comunităților 
marginalizate la locuințe și servicii sociale 
de calitate, cu prețuri accesibile;

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă, al promovării 
economiei sociale și solidare și al 
combaterii excluziunii prin asigurarea 
accesului comunităților marginalizate la 
locuințe și servicii sociale de calitate, cu 
prețuri accesibile;

Or. fr

Amendamentul 15
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă și al combaterii 
excluziunii prin asigurarea accesului 
comunităților marginalizate la locuințe și 
servicii sociale de calitate, cu prețuri 
accesibile;

2. salută propunerile Comisiei Europene 
referitoare la un regulament de stabilire a 
unor normelor comune 
(COM (2012)0496), la un regulament 
privind dispozițiile specifice referitoare la 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) (COM (2011)0614) și la un 
regulament privind Fondul social european 
(FSE) (COM(2011)0607 final/2), care ar 
face posibilă eligibilitatea deplină a 
investițiilor prioritare în domeniul 
modernizării termice, al promovării 
surselor regenerabile de energie, al 
acțiunilor integrate pentru o dezvoltare 
urbană și teritorială sustenabilă și al 
combaterii excluziunii prin asigurarea 
accesului comunităților marginalizate la 
locuințe și servicii sociale de calitate, cu 
prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 16
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 

3. încurajează statele membre să implice, 
respectând principiile parteneriatului și 
guvernanței pe mai multe niveluri, 
autoritățile locale și regionale și toți 
partenerii, pentru a stabili prioritățile și a 
determina modul de utilizare, în cadrul 
acordurilor de parteneriat și al 
programelor operaționale, cu precădere 
integrat și coordonat a FEDER și FSE, 
precum și, în ceea ce privește locuințele 
sociale din zonele rurale și orașele 
mici/mijlocii, a FEADR; subliniază 
relevanța noilor instrumente de dezvoltare 
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dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate 
să fie reconfirmate și extinse;

integrată (CLLD și ITI) în ceea ce 
privește implementarea strategiilor 
integrate pentru locuințe în care 
locuințele sociale și locuitorii ar avea un 
rol preponderent; consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare durabilă și 
accesibilitatea cartierelor dezavantajate, 
evitând segregările nocive și, implicit, 
stimulând amestecul și coeziunea sociale 
cu condiția asocierii locuitorilor; speră ca 
programele de asistență tehnică să fie 
menținute, extinse și utilizate într-un mod 
coordonat cu acțiunea fondurilor 
structurale;

Or. fr

Amendamentul 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare durabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; în acest sens, subliniază 
importanța acțiunilor suplimentare de 
promovare care au ca scop rezolvarea 
lipsei de adăpost în zonele urbane; speră 
ca programele de asistență tehnică și 
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fondurile specializate să fie reconfirmate și 
extinse, devenind în același timp mai 
flexibile pentru a aborda în mod eficient 
noile provocări din domeniul incluziunii 
sociale și al stabilității care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra 
inegalităților existente în materie de 
sănătate și locuințe atât la nivel național, 
cât și la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 18
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

3. subliniază că autoritățile locale și 
regionale sunt foarte des principalii 
interlocutori ai cetățenilor ale căror nevoi 
esențiale în materie de locuințe nu sunt 
îndeplinite; în consecință, solicită statelor
membre să coopereze, respectând 
principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri, cu autoritățile locale și regionale 
pentru a stabili prioritățile și a determina 
modul de utilizare inclusiv și cu precădere 
în comun a FEDER și FSE, precum și, în 
ceea ce privește locuințele sociale din 
zonele rurale și orașele mici/mijlocii, a 
Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); consideră că o 
mai bună integrare a fondurilor structurale 
ar putea promova o dezvoltare durabilă a
cartierelor dezavantajate, evitând 
segregările nocive și, implicit, stimulând 
eterogenitatea și coeziunea socială; speră 
ca programele de asistență tehnică și 
fondurile specializate să fie reconfirmate și 
extinse;

Or. fr
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Amendamentul 19
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
reduce inegalitățile dintre teritorii, pentru 
a progresa înspre o mai mare specializare 
socială în domeniul locuințelor publice și 
pentru a stabili prioritățile și a determina 
modul de utilizare inclusiv și cu precădere 
în comun a FEDER și FSE, precum și, în 
ceea ce privește locuințele sociale din 
zonele rurale și orașele mici/mijlocii, a 
Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); consideră că o 
mai bună integrare a fondurilor structurale 
ar putea promova o dezvoltare durabilă a 
cartierelor dezavantajate, evitând 
segregările nocive și, implicit, stimulând 
eterogenitatea și coeziunea socială; speră 
ca programele de asistență tehnică și 
fondurile specializate să fie reconfirmate și 
extinse;

Or. en

Amendamentul 21
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
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autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

autoritățile locale și regionale sau cu 
organizațiile lor reprezentante pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea
promova o dezvoltare durabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

Or. en

Amendamentul 23
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și 
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare durabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea 
socială, coeziunea și egalitatea de gen; 
speră ca programele de asistență tehnică și 
fondurile specializate să fie reconfirmate și 
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extinse;

Or. en

Amendamentul 24
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER și FSE, precum și, în ceea ce 
privește locuințele sociale din zonele rurale 
și orașele mici/mijlocii, a Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR); consideră că o mai bună 
integrare a fondurilor structurale ar putea 
promova o dezvoltare viabilă a cartierelor 
dezavantajate, evitând segregările nocive 
și, implicit, stimulând eterogenitatea și
coeziunea socială; speră ca programele de 
asistență tehnică și fondurile specializate să 
fie reconfirmate și extinse;

3. încurajează statele membre să 
coopereze, respectând principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, cu 
autoritățile locale și regionale pentru a 
stabili prioritățile și a determina modul de 
utilizare inclusiv și cu precădere în comun 
a FEDER, a Fondului de coeziune și a
FSE, precum și, în ceea ce privește 
locuințele sociale din zonele rurale și 
orașele mici/mijlocii, a Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
consideră că o mai bună integrare a 
fondurilor structurale și de investiții ar 
putea promova o dezvoltare durabilă a 
cartierelor dezavantajate, evitând 
segregările nocive și, implicit, stimulând 
eterogenitatea și coeziunea socială; speră 
ca programele de asistență tehnică și 
fondurile specializate să fie reconfirmate și 
extinse;

Or. en

Amendamentul 25
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre și instituțiilor 
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locale și regionale să găsească soluții de 
locuit la prețuri avantajoase, în special 
prin punerea la dispoziție gratuită a unor 
terenuri publice pentru promotori 
imobiliari publici și cooperative;

Or. de

Amendamentul 26
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că locuințele sociale 
sunt create și administrate în moduri 
diferite în statele membre, deseori 
drepturile de proprietate asupra 
locuințelor fiind deținute de niveluri 
diferite ale guvernanței locale, regionale 
și naționale și, în unele cazuri, de entități 
private; solicită ca acest aspect să fie luat 
în considerare pentru a permite ca toate 
locuințele sociale să fie eligibile pentru 
fondurile disponibile, inclusiv pentru 
proiecte privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 27
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Banca Europeană de Investiții, 
în strânsă consultare cu autoritățile locale 
și regionale, să sporească investițiile în 
sectorul locuințelor sociale;
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Or. lt

Amendamentul 28
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre și 
autoritățile responsabile să acorde 
amestecului social un loc central în 
momentul elaborării politicilor având ca 
obiect locuințele și locuințele sociale; 
subliniază importanța prevenirii și a 
reducerii fenomenelor de segregare și de 
diferențiere cu efecte negative a zonelor 
rezidențiale în vederea asigurării 
coeziunii sociale; atrage atenția asupra 
faptului că procesul de construire de noi 
locuințe sociale nu trebuie să fie însoțit de 
fenomene de „ghetoizare” și că procesul 
de reabilitare a locuințelor existente nu 
trebuie să fie însoțit de fenomene de 
„gentrificare”;

Or. fr

Amendamentul 29
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale contribuie la îmbunătățirea 
coeziunii teritoriale și la atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
consideră că ele se integrează în politici 
mai globale și au un efect pozitiv asupra 
economiei locale cu privire la promovarea 
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protecției mediului; ocupării forței de muncă, a incluziunii 
sociale, a susținerii IMM-urilor locale, a 
mobilității profesionale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor, a
protecției mediului și climatului și a 
reducerii dependenței energetice; în 
această privință, încurajează statele 
membre și toate părțile interesate să 
acorde investițiilor în locuințele sociale 
un loc important în cadrul programelor 
naționale de reformă și în formularea 
priorităților strategice ale acordurilor de 
parteneriat, pentru perioada 2014-2020; 
reafirmă necesitatea menținerii unui buget 
ambițios pentru CFM 2014-2020, în 
special pentru politica de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv direct asupra 
economiei locale prin promovarea ocupării 
forței de muncă, a incluziunii sociale a 
celor mai defavorizate persoane și a 
susținerii IMM-urilor locale, precum și 
asupra condițiilor de sănătate ale 
cetățenilor și a protecției mediului; 
subliniază nevoia de a explora și a defini 
cele mai bune practici și de a consolida 
capacitatea autorităților locale de a pune 
în practică astfel de proiecte;

Or. en
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Amendamentul 31
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai 
globale și au un efect pozitiv asupra 
economiei locale prin promovarea ocupării 
forței de muncă, a incluziunii sociale și a 
susținerii IMM-urilor locale, precum și 
asupra condițiilor de sănătate ale
cetățenilor și a protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale fac parte din politici care au un 
efect pozitiv asupra economiei locale prin 
promovarea ocupării forței de muncă, a 
incluziunii sociale și a susținerii IMM-
urilor locale; că un habitat sănătos 
contribuie la sănătatea cetățenilor;

Or. de

Amendamentul 32
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale, a bunăstării
și a susținerii IMM-urilor locale, precum și 
asupra condițiilor de sănătate ale 
cetățenilor și a protecției mediului; 
subliniază că măsurile privind eficiența 
energetică și sursele regenerabile de 
energie din domeniul locuințelor sociale 
au, de asemenea, un rol esențial în 
realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020; 

Or. en
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Amendamentul 33
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea creșterii 
economice și a ocupării forței de muncă, a 
incluziunii sociale, a combaterii sărăciei, 
sărăcirii și segregării sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 34
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai 
globale, inclusiv în politici de integrare a 
principiului egalității între femei și 
bărbați, și au un efect pozitiv asupra 
economiei locale prin promovarea ocupării 
forței de muncă, a incluziunii sociale și a 
susținerii microîntreprinderilor și a IMM-
urilor locale, precum și asupra condițiilor 
de sănătate ale cetățenilor și a protecției 
mediului;

Or. en
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Amendamentul 35
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
condițiilor de sănătate ale cetățenilor și a 
protecției mediului;

4. ia act de faptul că investițiile în locuințe 
sociale se integrează în politici mai globale 
și au un efect pozitiv asupra economiei 
locale prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a incluziunii sociale și a susținerii 
IMM-urilor locale, precum și asupra 
bunăstării și condițiilor de sănătate ale 
cetățenilor și a protecției mediului;

Or. fr

Amendamentul 36
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să faciliteze și să 
accelereze redistribuirea fondurilor 
structurale neutilizate către proiectele 
privind eficiența energetică și sursele 
regenerabile de energie, în sectorul 
locuințelor sociale, pentru perioada de 
programare 2007-2013, având în vedere 
concluziile Pactului european pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 37
Karima Delli
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Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită statelor membre și 
autorităților locale și regionale să sprijine 
oferta de locuințe sociale sănătoase, 
decente, performante din punct de vedere 
energetic și accesibile din punct de vedere 
economic, în special pentru gospodăriile 
cele mai defavorizate, mai ales în zonele 
cu o mare densitate a populației unde 
cererea este cea mai puternică; consideră 
că această ofertă trebuie să fie însoțită de 
măsuri în favoarea accesului la alte 
servicii publice și servicii de interes 
general esențiale și de măsuri care vizează 
controlul extinderii urbane;

Or. fr

Amendamentul 38
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social, astfel încât ar 
trebui să se acorde prioritate mai degrabă 
reabilitării clădirilor decât unor noi 
construcții, în special în zonele cu o mare 
densitate a construcțiilor, în zonele 
sensibile din punct de vedere ecologic și în 
cele în care oferta pe piața imobiliară este 
excedentară ținând cont de eficiența sa 
energetică și prevenirea riscului seismic, 
după caz.
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Or. pt

Amendamentul 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, a coeziunii sociale și 
regionale, în special al controlului bulelor 
imobiliare și al efectelor lor negative 
asupra echilibrului macroeconomic și 
social, mai ales în această perioadă în 
care se resimt consecințele sociale ale 
crizei economice și financiare, ale 
ajustărilor bugetare și ale nivelului scăzut 
de creștere economică din UE.

Or. en

Amendamentul 40
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social; subliniază că 
dezechilibrele economice cauzate de 
prețurile prohibitive ale locuințelor au, de 
asemenea, un impact semnificativ asupra 
tendinței gospodăriilor de a consuma, 
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ceea ce nu face decât să adâncească 
inegalitățile sociale; amintește că în 
Europa gospodăriile sărace își cheltuiesc 
în medie 40 % din resurse pentru locuință 
și încălzire, această tendință fiind într-o 
continuă creștere.

Or. fr

Amendamentul 41
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al
controlului bulelor imobiliare și al 
efectelor lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
subvenționate de stat pot constitui o 
reacție concretă și eficace în cadrul 
consolidării guvernanței economice 
europene, în special al gestionării bulelor 
imobiliare și al efectelor lor negative 
asupra echilibrului macroeconomic și 
social.

Or. de

Amendamentul 42
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă, 
adecvată și eficace în cadrul consolidării 
guvernanței economice europene, în 
special al controlului bulelor imobiliare și 
al efectelor lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.



PE506.057v01-00 26/27 AM\927907RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 43
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene, în special al 
controlului bulelor imobiliare și al efectelor 
lor negative asupra echilibrului 
macroeconomic și social.

5. consideră că investițiile în locuințe 
sociale pot constitui o reacție concretă și 
eficace în cadrul consolidării guvernanței 
economice europene care trebuie luată în 
considerare mai bine în cadrul 
guvernanței economice și bugetare a 
Uniunii, în special al controlului bulelor 
imobiliare și al efectelor lor negative 
asupra echilibrului macroeconomic și 
social

Or. fr

Amendamentul 44
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să prevină, prin 
intermediul unei reglementări, tendințele 
speculative în ceea ce privește locuințele;

Or. de

Amendamentul 47
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că locuințele reprezintă un 
bun social semnificativ pentru care statele 
membre sunt responsabile în mod special;

Or. de

Amendamentul 48
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia să obțină informații 
privind modul în care statele membre pun 
în aplicare sau încurajează prin 
mijloacele proprii operațiunile lor în 
materie de locuințe; 

Or. de

Amendamentul 49
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. încurajează statele membre și 
instituțiile care exploatează locuințele 
subvenționate de stat în Europa să își 
împărtășească experiențele și să facă 
schimb de idei;

Or. de


