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Predlog spremembe 1
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri vključevanju politike na 
področju socialnih stanovanj v preteklo in 
sedanje načrtovanje evropskih programov 
pomoči;

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, kar zadeva boj proti socialni 
izključenosti in revščini, pri zagotavljanju 
upravičenosti politike na področju 
socialnih stanovanj do financiranja v 
okviru preteklega in sedanjega načrtovanja
evropskih programov in pri zagotavljanju 
razpoložljivosti socialnih stanovanj prek 
skladov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri vključevanju politike na 
področju socialnih stanovanj v preteklo in 
sedanje načrtovanje evropskih programov
pomoči;

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri zagotavljanju upravičenosti 
politike na področju socialnih stanovanj do 
financiranja tako v preteklosti kot tudi v 
okviru novih uredb o strukturnih skladih;

Or. de

Predlog spremembe 3
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri vključevanju politike na 
področju socialnih stanovanj v preteklo in 
sedanje načrtovanje evropskih programov 
pomoči;

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri zagotavljanju upravičenosti 
politike na področju socialnih stanovanj do 
financiranja v okviru preteklega in 
sedanjega načrtovanja evropskih 
programov ; poudarja potrebo po 
zagotavljanju ciljno usmerjene podpore 
državam, ki se soočajo z zaskrbljujočim 
povečanjem brezposelnosti in revščine;

Or. en

Predlog spremembe 4
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri vključevanju politike na 
področju socialnih stanovanj v preteklo in 
sedanje načrtovanje evropskih programov 
pomoči;

1. poudarja bistveno vlogo Evropskega 
parlamenta, zlasti Odbora za regionalni 
razvoj, pri zagotavljanju upravičenosti 
politike na področju socialnih stanovanj do 
financiranja v okviru preteklega in 
sedanjega načrtovanja evropskih 
programov;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priporoča Komisiji, naj upošteva 
napredek, ki so ga lokalni organi do zdaj 
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dosegli na področju stanovanj za 
prikrajšane osebe, in določi prednostne 
naloge na lokalni in regionalni ravni v 
okviru prihodnjih dodelitev sredstev;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da se koncept socialnih 
stanovanj razlikuje med državami 
članicami; vseeno meni, da enotna 
evropska opredelitev ne bi bila primerna; 
meni, da morajo države članice zagotoviti 
opredelitev in organizacijo ponudbe 
socialnih stanovanj;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, tudi v luči najboljših 
praks v nekaterih državah članicah, naj 
pregleda opredelitev socialnega 
stanovanja, da bi vanjo vključila druge 
kategorije upravičencev;

Or. it
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Predlog spremembe 8
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih
socialnih storitev;

2. poudarja predloge Evropske komisije za 
uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost naložb v boljšo 
energetsko učinkovitost, spodbujanja
obnovljivih virov energije, celostnih 
ukrepov na področju trajnostnega razvoja 
mest in boja proti izključenosti tako, da se
ekonomsko šibkejšim skupinam 
prebivalstva omogoči dostop do z javnimi 
sredstvi podprtih stanovanj in socialnih 
storitev po dostopnih cenah; opozarja, da 
mora javno podprto gradnjo stanovanj 
spremljati razvoj javne in socialne 
infrastrukture; 

Or. de

Predlog spremembe 9
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
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prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

boljšo energetsko učinkovitost,
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in boja proti izključenosti 
tako, da se marginaliziranim skupnostim in 
najbolj prikrajšanim skupinam 
prebivalstva omogoči dostop do 
kakovostnih in cenovno dostopnih
stanovanj in socialnih storitev; vendar 
poudarja, da morajo kategorije 
upravičencev vključevati vse nove ranljive 
skupine prebivalstva, ki jih je ustvarila 
kriza, z omejenim dostopom do stanovanj, 
medtem pa je treba preučiti nadaljnje 
inovativne politike, zlasti z uporabo 
strukturnih skladov, da bi spodbudili 
sinergije in partnerstva na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 10
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
boljšo energetsko učinkovitost,
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in boja proti podnebnim 
spremembam, socialni izključenosti in 
revščini tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do 
kakovostnih in cenovno dostopnih
stanovanj in socialnih storitev ter 
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prikrajšanim in drugim ciljnim skupinam 
prebivalstva zagotovi ustrezna in cenovno 
dostopna nastanitev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
boljšo energetsko učinkovitost,
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in boja proti izključenosti 
tako, da se marginaliziranim skupnostim, 
zlasti ranljivim skupinam žensk, kot so 
migrantke, pripadnice manjšin, starejše 
ženske, invalidke in matere samohranilke,
omogoči dostop do kakovostnih in cenovno 
dostopnih stanovanj in socialnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 12
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 2. poudarja, da je bistveno, da države 
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za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

članice prevzamejo odgovornost na 
področju pravice do stanovanja; v zvezi s 
tem pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
boljšo energetsko učinkovitost, 
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in boja proti izključenosti 
tako, da se marginaliziranim skupnostim 
omogoči dostop do kakovostnih in cenovno 
dostopnih stanovanj in socialnih storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614), uredbo o 
Kohezijskem skladu (COM(2011)0274) in 
uredbo o Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
boljšo energetsko učinkovitost,
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in boja proti izključenosti 
tako, da se marginaliziranim skupnostim 
omogoči dostop do kakovostnih in cenovno 
dostopnih stanovanj in socialnih storitev;

Or. en



PE506.057v01-00 10/29 AM\927907SL.doc

SL

Predlog spremembe 14
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 
prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
boljšo energetsko učinkovitost, 
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest, spodbujanja socialnega in
solidarnega gospodarstva in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do 
kakovostnih in cenovno dostopnih
stanovanj in socialnih storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah v zvezi z Evropskih skladom za 
regionalni razvoj (COM(2011)0614) in 
uredbo v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom (COM(2011)0607/2), ki 
zagotavljajo popolno upravičenost 

2. pozdravlja predloge Evropske komisije 
za uredbo o določitvi skupnih določb
(COM(2012)0496), uredbo o posebnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (COM(2011)0614) in uredbo o 
Evropskem socialnem skladu
(COM(2011)0607/2), ki zagotavljajo 
popolno upravičenost prednostnih naložb v 
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prednostnih naložb v boljšo energetsko 
učinkovitost, spodbujanje obnovljivih 
virov energije, celostne ukrepe na področju 
trajnostnega razvoja mest in boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do stanovanj 
in kakovostnih in cenovno dostopnih 
socialnih storitev;

boljšo energetsko učinkovitost,
spodbujanja obnovljivih virov energije,
celostnih ukrepov na področju trajnostnega 
razvoja mest in ozemelj ter boja proti 
izključenosti tako, da se marginaliziranim 
skupnostim omogoči dostop do 
kakovostnih in cenovno dostopnih
stanovanj in socialnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z
načelom upravljanja na več ravneh
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih 
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj v skladu z
načeloma partnerstva in upravljanja na 
več ravneh lokalne in regionalne organe 
ter vse partnerje vključijo v opredelitev
prednostnih nalog in določitev po možnosti
celostnih in usklajenih načinov uporabe 
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada in, 
kar zadeva socialna stanovanja na 
podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v okviru sporazumov o 
partnerstvu in operativnih programov;
poudarja upoštevnost novih instrumentov 
celostnega razvoja (lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost, in celostne teritorialne 
naložbe) za vzpostavitev celostnih strategij 
za stanovanja, v katerih bi imeli vodilno 
vlogo organizacije za socialna stanovanja 
in stanovalci; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj in odpiranje
prikrajšanih mestnih četrti in tako 
preprečilo škodljive učinke segregacije ter 
spodbujalo socialno raznolikost in kohezijo 
pod pogojem, da so vključeni stanovalci;
upa, da se bodo programi tehnične pomoči
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z delovanjem strukturnih skladov 
ohranili, razširili in usklajeno uporabljali;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno kohezijo; v tej zvezi 
poudarja pomembnost nadaljnjega 
spodbujanja ukrepov s ciljem 
spoprijemanja z brezdomstvom na 
urbanih območjih; upa, da se bodo 
ohranili in razširili programi tehnične 
pomoči ali specializirani skladi ter postali 
prožnejši, da bodo učinkovito obravnavali 
nove izzive na področju socialne 
vključenosti in stabilnosti, ki bi lahko 
pomembno vplivali na obstoječe 
neenakosti na področju zdravja in 
zagotavljanja stanovanj tako na 
nacionalni kot tudi regionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih 
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. poudarja, da so lokalni in regionalni 
organi zelo pogosto glavni sogovorniki 
državljanov, katerih temeljne potrebe na 
stanovanjskem področju niso zadovoljene; 
zato zahteva od držav članic, naj v skladu 
z načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih 
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno kohezijo; upa, da se 
bodo ohranili in razširili programi tehnične 
pomoči ali specializirani skladi;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
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uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, da bi zmanjšali 
neenakosti med ozemlji in prešli na večjo 
socialno specializacijo pri javnih
stanovanjih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno kohezijo; upa, da se 
bodo ohranili in razširili programi tehnične 
pomoči ali specializirani skladi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in
določitvi po možnosti skupnih načinov
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih 
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj lokalnim in 
regionalnim organom odobrijo večjo 
prožnost pri opredelitvi prednostnih nalog 
in v posvetovanju z njimi določijo po 
možnosti skupne načine uporabe sredstev 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega socialnega sklada in, kar 
zadeva socialna stanovanja na podeželju in 
v majhnih in srednje velikih mestih,
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja; meni, da bi boljše vključevanje 
strukturnih skladov spodbujalo trajnosten 
razvoj prikrajšanih mestnih četrti in tako 
preprečilo škodljive učinke segregacije ter 
spodbujalo raznolikost in socialno 
kohezijo; upa, da se bodo ohranili in 
razširili programi tehnične pomoči ali 
specializirani skladi;
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Or. ro

Predlog spremembe 21
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi oziroma organizacijami, ki jih 
zastopajo, pri opredelitvi prednostnih nalog 
in določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno kohezijo; upa, da se 
bodo ohranili in razširili programi tehnične 
pomoči ali specializirani skladi;

Or. en

Predlog spremembe 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
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določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih 
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, da bi preprečili upadanje 
prebivalstva na teh območjih, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja;
meni, da bi boljše vključevanje strukturnih 
skladov spodbujalo trajnosten razvoj 
prikrajšanih mestnih četrti in tako 
preprečilo škodljive učinke segregacije ter 
spodbujalo raznolikost in socialno 
kohezijo; upa, da se bodo ohranili in 
razširili programi tehnične pomoči ali 
specializirani skladi;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in, kar zadeva socialna stanovanja 
na podeželju in v majhnih in srednje velikih 
mestih, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost, socialno kohezijo in enakost 
spolov; upa, da se bodo ohranili in razširili 
programi tehnične pomoči ali specializirani 
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skladi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v zvezi s socialnimi 
stanovanji na podeželju in majhnih in 
srednje velikih mestih; meni, da bi boljše 
vključevanje strukturnih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno vključenost; upa, da 
se bodo ohranili in razširili programi 
tehnične pomoči ali specializirani skladi;

3. spodbuja države članice, naj v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh 
sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi 
organi pri opredelitvi prednostnih nalog in 
določitvi po možnosti skupnih načinov 
uporabe sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Kohezijskega sklada,
Evropskega socialnega sklada in, kar 
zadeva socialna stanovanja na podeželju in 
v majhnih in srednje velikih mestih,
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja; meni, da bi boljše vključevanje 
strukturnih in naložbenih skladov 
spodbujalo trajnosten razvoj prikrajšanih
mestnih četrti in tako preprečilo škodljive 
učinke segregacije ter spodbujalo 
raznolikost in socialno kohezijo; upa, da se 
bodo ohranili in razširili programi tehnične 
pomoči ali specializirani skladi;

Or. en

Predlog spremembe 25
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj proučijo možnosti 
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za poceni gradnjo stanovanj, kot na 
primer z zagotavljanjem brezplačnih 
zemljišč v javni lasti za javne in zadružne 
gradbene investitorje;

Or. de

Predlog spremembe 26
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da države članice socialna 
stanovanja gradijo in upravljajo na 
različne načine, pri čemer je lastništvo 
stanovanj pogosto na različnih ravneh 
lokalne, regionalne in nacionalne uprave 
in v nekaterih primerih v zasebni lasti; 
poziva, da je to treba upoštevati, da so 
lahko vsa socialna stanovanja upravičena 
do razpoložljive pomoči, tudi za projekte 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Evropsko investicijsko banko, 
naj v tesnem posvetovanju z lokalnimi in 
regionalnimi organi poveča naložbe v 
sektor socialnih stanovanj;

Or. lt
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Predlog spremembe 28
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice in odgovorne 
organe, naj socialno raznolikost postavijo 
v središče svojih stanovanjskih politik in 
politik socialnih stanovanj; poudarja 
pomen preprečevanja in zmanjševanja 
pojavov segregacije in škodljivega 
razslojevanja v stanovanjskih naseljih, da 
se zagotovi socialna kohezija; opozarja, 
da gradnje novih socialnih stanovanj ne 
sme spremljati „getoizacija“, obnove 
obstoječih stanovanj pa ne spreminjanje 
sestave prebivalstva (gentrifikacija);

Or. fr

Predlog spremembe 29
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in 
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

4. ugotavlja, da naložbe v socialna 
stanovanja prispevajo k boljši teritorialni 
koheziji in doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020; meni, da so del okvira 
politik s širšim obsegom in pozitivno 
vplivajo na lokalno gospodarstvo, saj 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
socialno vključenost in podpirajo lokalna 
mala in srednja podjetja ter poklicno 
mobilnost, pa tudi na zdravje prebivalcev,
varstvo okolja in podnebja ter na 
zmanjševanje energetske odvisnosti; v 
zvezi s tem spodbuja države članice in vse 
zadevne organe, naj dajo socialnim 
stanovanjem vidno mesto v nacionalnih 
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programih reform in pri oblikovanju 
strateških prednostnih nalog v okviru 
partnerskih sporazumov za obdobje 2014–
2020; znova potrjuje potrebo po ohranitvi 
velikopoteznega proračuna za večletni 
finančni okvir 2014–2020, zlasti za 
kohezijsko politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in neposredno pozitivno vplivajo 
na lokalno gospodarstvo, saj spodbujajo 
ustvarjanje delovnih mest in socialno 
vključenost najbolj prikrajšanih ter
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja; poudarja, da je treba raziskati in 
določiti najboljše prakse ter okrepiti 
zmogljivost lokalnih oblasti za izvajanje 
takšnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del ukrepov, ki pozitivno 
vplivajo na lokalno gospodarstvo, saj 
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gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in
socialno vključenost ter podpirajo lokalna 
mala in srednja podjetja; zdravo bivanje 
prispeva k zdravju prebivalcev;

Or. de

Predlog spremembe 32
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in 
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in
blaginjo ter podpirajo lokalna mala in 
srednja podjetja, pa tudi na zdravje 
prebivalcev in varstvo okolja; poudarja, da 
lahko imajo tudi ukrepi za energetsko 
učinkovitost in za obnovljive vire energije 
v okviru socialnih stanovanj pomembno 
vlogo pri doseganju ciljev EU 2020; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in 

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo rast in
ustvarjanje delovnih mest, socialno 
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podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

vključenost in boj proti revščini, 
obubožanju in socialni segregaciji ter
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 
okolja;

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom, ki vključuje politike 
vključevanja načela enakosti spolov, in 
pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest in socialno vključenost ter
podpirajo lokalna mikro, mala in srednja 
podjetja, pa tudi na zdravje prebivalcev in 
varstvo okolja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in 
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na zdravje prebivalcev in varstvo 

4. ugotavlja, da so naložbe v socialna 
stanovanja del okvira politik s širšim 
obsegom in pozitivno vplivajo na lokalno 
gospodarstvo, saj spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, socialno vključenost in 
podpirajo lokalna mala in srednja podjetja, 
pa tudi na dobro počutje in zdravje 
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okolja; prebivalcev ter varstvo okolja;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj med 
programskim načrtovanjem v obdobju 
2014–2020 omogočijo in pospešijo 
prerazporeditev neporabljenih sredstev iz 
strukturnih skladov v projekte energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije 
v sektorju socialnih stanovanj, pri čemer 
naj upoštevajo sklepe evropskega pakta za 
rast in delovna mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice ter njihove 
lokalne in regionalne organe, naj 
podprejo ponudbo zdravih, dostojnih, 
energetsko učinkovitih in ekonomsko 
dostopnih socialnih stanovanj zlasti za 
najbolj prikrajšana gospodinjstva, posebej 
na gosto poseljenih območjih, kjer je 
povpraševanje največje; meni, da morajo 
to ponudbo spremljati ukrepi za dostop do 
drugih javnih storitev in bistvenih storitev 
v javnem interesu ter ukrepi za 
obvladovanje širjenja mest;
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Or. fr

Predlog spremembe 38
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje; v tem smislu je treba 
prednost dati obnovi stavb namesto novim 
gradnjam, zlasti na gosto pozidanim 
območjih, okoljsko občutljivih območjih 
in območjih, kjer je ponudba na 
nepremičninskem trgu prevelika, ob 
upoštevanju energetske učinkovitosti in 
preprečevanja potresnega tveganja, če je 
to primerno.

Or. pt

Predlog spremembe 39
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko upravljanje
ter socialno in regionalno kohezijo, zlasti 
pri obvladovanju nepremičninskih balonov 
in njihovih negativnih vplivov na 
makroekonomsko in socialno ravnovesje, 
še posebno v današnjem času, ko se 
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soočamo s socialnimi posledicami 
gospodarske in finančne krize, 
prilagoditvami in nizko stopnjo rasti v EU.

Or. en

Predlog spremembe 40
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje; poudarja, da imajo 
tudi ekonomska neravnovesja, ki jih 
ustvarijo nedostopne cene stanovanj, velik 
učinek na nagnjenost gospodinjstev k 
potrošnji, kar le stopnjuje socialne 
razlike; opozarja, da revna gospodinjstva 
v Evropi porabijo v povprečju 40 % svojih 
sredstev za stanovanje in ogrevanje, ta 
težnja pa se stalno krepi.

Or. fr

Predlog spremembe 41
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 

5. meni, da bi naložbe v javno podprta
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri soočanju z 
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nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

nepremičninskimi baloni in njihovimi 
negativnimi vplivi na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

Or. de

Predlog spremembe 42
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno, ustrezno in 
učinkovito okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

Or. en

Predlog spremembe 43
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

5. meni, da bi naložbe v socialna 
stanovanja lahko konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko 
upravljanje, ki ga je treba bolj upoštevati 
pri gospodarskem in proračunskem 
upravljanju Unije, zlasti pri obvladovanju 
nepremičninskih balonov in njihovih 
negativnih vplivov na makroekonomsko in 
socialno ravnovesje.

Or. fr
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Predlog spremembe 44
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva države članice, naj z zakonsko 
ureditvijo preprečijo špekulativne trende v 
gradnji stanovanj;

Or. de

Predlog spremembe 45
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. državam članicam priporoča, naj vsa 
potrebna prizadevanja usmerijo v 
odpravljanje diskriminacije pri delitvi 
socialnih stanovanj ter v poenostavitev 
postopkov v zvezi s prošnjami in 
dodelitvijo teh stanovanj ob upoštevanju 
posebnega položaja, v katerem so te 
prikrajšane osebe;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. glede na socialna neravnovesja, ki 



PE506.057v01-00 28/29 AM\927907SL.doc

SL

prevladujejo v Evropi, zlasti v državah, ki 
so k Uniji pristopile pred kratkim, meni, 
da je izjemno pomembno posredovanje 
Evropske unije pri podpori prikrajšanim 
kategorijam, zlasti v zvezi z jamstvi za 
stanovanja; priporoča uvedbo strogih 
standardov za zagotavljanje, da se
sredstva, ki jih Unija dodeli za gradnjo 
socialnih stanovanj, uporabijo na najbolj 
ranljivih območjih. 

Or. ro

Predlog spremembe 47
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. opozarja, da je bivanje visoka 
socialna dobrina, za katero so posebej 
odgovorne države članice;

Or. de

Predlog spremembe 48
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. poziva Komisijo, naj zbere 
informacije o tem, v kolikšni meri države 
članice z lastnimi sredstvi izvajajo 
oziroma podpirajo stanovanjske ukrepe;

Or. de
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Predlog spremembe 49
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 d. spodbuja k izmenjavi izkušenj in 
mnenj med državami članicami in nosilci 
javno podprtih stanovanjskih ukrepov v 
Evropi;

Or. de


