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Ändringsförslag 1
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling när det gäller att göra byggandet 
av subventionerade bostäder 
bidragsberättigat i samband med 
programplaneringen för tidigare och 
aktuella EU-fonder.

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling med hänsyn till bekämpandet 
av social utestängning och fattigdom när 
det gäller att göra byggandet av 
subventionerade bostäder bidragsberättigat 
i samband med programplaneringen för 
tidigare och aktuella EU-fonder samt att 
tillhandahålla subventionerade bostäder 
via fonder.

Or. en

Ändringsförslag 2
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling när det gäller att göra byggandet 
av subventionerade bostäder 
bidragsberättigat i samband med 
programplaneringen för tidigare och 
aktuella EU-fonder.

1. Europaparlamentet understryker rollen 
för parlamentet och framför allt utskottet 
för regional utveckling när det gäller att 
göra byggandet av subventionerade 
bostäder bidragsberättigat, såväl tidigare 
som inom ramen för nya förordningar om 
strukturfonderna.

Or. de
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Ändringsförslag 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling när det gäller att göra byggandet 
av subventionerade bostäder 
bidragsberättigat i samband med 
programplaneringen för tidigare och 
aktuella EU-fonder.

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling när det gäller att göra byggandet 
av subventionerade bostäder 
bidragsberättigat i samband med 
programplaneringen för tidigare och 
aktuella EU-fonder. Parlamentet 
framhåller att riktat stöd måste ges till de 
länder där arbetslösheten och fattigdomen 
ökar i en oroväckande takt.

Or. en

Ändringsförslag 4
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker den 
grundläggande rollen för parlamentet och 
framför allt utskottet för regional 
utveckling när det gäller att göra byggandet 
av subventionerade bostäder 
bidragsberättigat i samband med 
programplaneringen för tidigare och 
aktuella EU-fonder.

Europaparlamentet understryker den 
grundläggande roll som 
Europaparlamentet och framför allt 
utskottet för regional utveckling spelar när 
det gäller att göra byggandet av 
subventionerade bostäder bidragsberättigat 
i samband med programplaneringen för 
tidigare och aktuella EU-fonder.

Or. fr
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Ändringsförslag 5
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att beakta de framsteg som 
de lokala myndigheterna hittills har 
uppnått när det gäller bostäder för socialt 
utsatta personer och att ta hänsyn till de 
lokala och regionala prioriteringarna vid 
framtida finansiering.

Or. ro

Ändringsförslag 6
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar att 
begreppet subventionerat boende skiljer 
sig åt mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet anser emellertid att det vore 
olämpligt med en enhetlig definition på 
EU-nivå och att det är upp till 
medlemsstaterna att definiera och 
organisera tillhandahållandet av 
subventionerade bostäder.

Or. fr
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Ändringsförslag 7
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen, även mot bakgrund av 
vissa medlemsstaters bästa praxis, att se 
över definitionen av subventionerat 
boende för att inkludera ytterligare 
kategorier av stödmottagare.

Or. it

Ändringsförslag 8
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om Europeiska 
socialfonden (COM(2011)0607/2), vilka 
möjliggör fullständigt bidragsberättigande 
för prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

2. Europaparlamentet framhåller 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om Europeiska 
socialfonden (COM(2011)0607/2), vilka 
möjliggör bidragsberättigande för 
investeringar i energieffektivitet, 
främjande av förnybar energi, integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling och 
kampen mot utestängning, genom att 
ekonomiskt svagare befolkningsgrupper
får tillgång till offentligt finansierade 
bostäder och sociala tjänster till 
överkomliga priser. Parlamentet påpekar 
att offentligt finansierade bostäder måste 
kombineras med utvecklandet av offentlig 
och social infrastruktur. 
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Or. de

Ändringsförslag 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i 
värmerenovering, främjande av förnybar 
energi, integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper och de sämst ställda får 
tillgång till högkvalitativa bostäder och 
sociala tjänster till överkomliga priser. 
Parlamentet betonar emellertid att 
kategorierna av stödmottagare bör 
innefatta alla de nya utsatta 
befolkningsgrupper som krisen har 
skapat, och som har begränsad tillgång 
till bostäder, medan man bör undersöka 
möjligheten att föra en ny innovativ 
politik, framför allt via strukturfonderna, 
för att främja synergieffekter och 
partnerskap på nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
klimatförändringarna, social utestängning 
och fattigdom, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser och genom att 
garantera missgynnade grupper och 
andra målgrupper i befolkningen 
lämpliga bostäder till överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 11
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
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särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper, särskilt utsatta grupper 
av kvinnor såsom migranter, kvinnor från 
minoritetsgrupper, äldre, personer med 
funktionsnedsättning och ensamstående 
mödrar, får tillgång till högkvalitativa 
bostäder och sociala tjänster till 
överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 12
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 

2. Europaparlamentet understryker att det 
är viktigt att medlemsstaterna tar sitt 
ansvar på området rätt till bostad.
Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
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samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614), kommissionens 
förslag till förordning om 
Sammanhållningsfonden 
(COM(2011)0612) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling, främjande av en social 
och solidarisk ekonomi och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till övergripande 
förordning (COM(2012)0946), 
kommissionens förslag till förordning om 
särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(COM(2011)0614) och kommissionens 
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förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och kampen mot 
utestängning, genom att marginaliserade 
samhällsgrupper får tillgång till 
högkvalitativa bostäder och sociala tjänster 
till överkomliga priser.

förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden 
(COM(2011)0607/2), vilka möjliggör 
fullständigt bidragsberättigande för 
prioriterade investeringar i termisk 
förnyelse, främjande av förnybar energi, 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling och territoriell utveckling
och kampen mot utestängning, genom att 
marginaliserade samhällsgrupper får 
tillgång till högkvalitativa bostäder och 
sociala tjänster till överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 16
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principerna om partnerskap och
flernivåstyre involvera lokala och 
regionala myndigheter och samtliga 
partner i arbetet med att fastställa 
prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, inom ramen för 
partnerskapsavtalen och de operativa 
programmen, om möjligt på ett integrerat 
och samordnat sätt från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, och, när det gäller 
subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
understryker betydelsen av de nya 
instrumenten för integrerad utveckling 
(lokalt ledd utveckling och integrerade 
territoriella investeringar) för att utarbeta 
integrerade strategier på det 
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bibehålls och utvidgas. bostadspolitiska området, i vilka de 
myndigheter som ansvarar för 
subventionerade bostäder och de boende 
får en ledande roll. Parlamentet framhåller 
att bättre integrering av strukturfonderna 
skulle kunna främja hållbar utveckling av 
eftersatta bostadsområden och bryta deras 
isolering och därmed förhindra skadlig 
segregation samt främja social mångfald 
och sammanhållning under förutsättning
att de boende görs delaktiga. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd bibehålls, utvidgas och utnyttjas på 
ett samordnat sätt tillsammans med 
strukturfonderna.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, om möjligt också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
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förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

betonar i detta avseende vikten av 
ytterligare främjande åtgärder i syfte att 
hantera bostadslöshet i städerna.
Parlamentet förväntar sig att programmen 
för tekniskt bistånd eller specialiserade 
fonder bibehålls och utvidgas och 
samtidigt blir mer flexibla, så att man på 
ett effektivt sätt kan möta de nya 
utmaningar på området social integrering 
och stabilitet som på såväl nationell som 
regional nivå kan få stor inverkan på de 
existerande ojämlikheterna på 
hälso- och bostadsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 18
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 

3. Europaparlamentet understryker att det 
ofta är till de lokala och regionala 
myndigheterna som medborgarna främst 
vänder sig när deras grundläggande 
behov av bostad inte uppfylls. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att i 
enlighet med principen om flernivåstyre 
samarbeta med lokala och regionala 
myndigheter för att fastställa 
prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, om möjligt också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
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bibehålls och utvidgas. bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre, och för att 
minska ojämlikheterna mellan territorier 
och röra sig mot större social 
specialisering i fråga om offentligt 
finansierade bostäder, samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna 
för utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att ge lokala och 
regionala myndigheter större flexibilitet 
vid fastställandet av prioriteringar och att 
gemensamt med dem bestämma formerna 
för utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, och, när det gäller 
subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

Or. ro

Ändringsförslag 21
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
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principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Parlamentet framhåller att bättre 
integrering av strukturfonderna skulle 
kunna främja hållbar utveckling av 
eftersatta bostadsområden och därmed 
förhindra skadlig segregation samt främja 
mångfald och social sammanhållning. 
Parlamentet förväntar sig att programmen 
för tekniskt bistånd eller specialiserade 
fonder bibehålls och utvidgas.

principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter, eller de 
organisationer som företräder dessa, för 
att fastställa prioriteringarna och formerna 
för utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Parlamentet framhåller att bättre 
integrering av strukturfonderna skulle 
kunna främja hållbar utveckling av 
eftersatta bostadsområden och därmed 
förhindra skadlig segregation samt främja 
mångfald och social sammanhållning. 
Parlamentet förväntar sig att programmen 
för tekniskt bistånd eller specialiserade 
fonder bibehålls och utvidgas.

Or. en

Ändringsförslag 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer för att undvika 
avfolkning i dessa områden, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
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framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald,
social sammanhållning och jämställdhet
mellan kvinnor och män. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.
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Or. en

Ändringsförslag 24
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
strukturfonderna skulle kunna främja 
hållbar utveckling av eftersatta 
bostadsområden och därmed förhindra 
skadlig segregation samt främja mångfald 
och social sammanhållning. Parlamentet 
förväntar sig att programmen för tekniskt 
bistånd eller specialiserade fonder 
bibehålls och utvidgas.

3. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i enlighet med 
principen om flernivåstyre samarbeta med 
lokala och regionala myndigheter för att 
fastställa prioriteringarna och formerna för 
utnyttjande av medel, i synnerhet också 
gemensamt, från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, 
Europeiska socialfonden, och, när det 
gäller subventionerade bostäder i 
jordbruksområden samt i småstäder och 
medelstora städer, från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet 
framhåller att bättre integrering av 
struktur- och investeringsfonderna skulle 
kunna främja hållbar utveckling av 
eftersatta bostadsområden och därmed 
förhindra skadlig segregation samt främja 
mångfald och social sammanhållning. 
Parlamentet förväntar sig att programmen 
för tekniskt bistånd eller specialiserade 
fonder bibehålls och utvidgas.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att ta fram 
lösningar för billigare bostadsbyggande, 
exempelvis genom att gratis 
tillhandahålla offentliga och kooperativa 
byggherrar tomter i offentlig ägo.

Or. de

Ändringsförslag 26
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
subventionerat boende skapas och 
hanteras på olika sätt i medlemsstaterna 
och att bostäderna ofta ägs av lokala, 
regionala och nationella myndigheter på 
olika nivåer, och i vissa fall av privata 
ägare. Parlamentet begär att hänsyn ska 
tas till detta så att alla subventionerade 
bostäder kan bli berättigade till bidrag, 
inklusive för energieffektivitetsprojekt.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar
Europeiska investeringsbanken att i 
samråd med lokala och regionala 
myndigheter öka investeringarna i 
sektorn för subventionerade bostäder.

Or. lt

Ändringsförslag 28
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de ansvariga 
myndigheterna att sätta social mångfald i 
centrum för sin bostadspolitik och sin 
politik för subventionerade bostäder. 
Parlamentet understryker vikten av att 
förebygga och minska segregationen och 
den skadliga differentieringen mellan 
olika bostadsområden för att garantera 
social sammanhållning. Parlamentet 
uppmärksammar att uppförandet av nya 
subventionerade bostäder inte får leda till 
gettobildning och att upprustningen av 
befintliga bostäder inte får leda till 
”gentrifiering”.

Or. fr
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Ändringsförslag 29
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
bidrar till att stärka den sociala 
sammanhållningen och till att uppfylla 
målen i Europa 2020-strategin. 
Parlamentet anser att detta ingår i en mer 
övergripande politisk ram och har positiva 
effekter på den lokala ekonomin genom att 
de främjar sysselsättning, social 
integration, stöd till lokala små och 
medelstora företag, stöd till yrkesmässig 
rörlighet, medborgarnas hälsa, skyddet av 
miljön och klimatet samt minskat 
energiberoende. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna och samtliga 
berörda parter att prioritera investeringar 
i subventionerat boende i de nationella 
reformprogrammen och i de strategiska 
riktlinjerna för partnerskapsavtalen 
2014–2020. Parlamentet bekräftar 
behovet att behålla en ambitiös budget i 
den fleråriga budgetramen 2014–2020, i 
synnerhet för sammanhållningspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har direkta positiva effekter på den 
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ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

lokala ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration av de 
sämst ställda, stöd till lokala små och 
medelstora företag, medborgarnas hälsa 
och skyddet av miljön. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att 
undersöka och fastställa bästa praxis och 
att stärka lokala myndigheters kapacitet 
att genomföra sådana projekt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en politisk ram och har positiva 
effekter på den lokala ekonomin i och med 
att de främjar sysselsättning, social 
integration samt stöd till lokala små och 
medelstora företag. Hälsosamma bostäder 
bidrar till medborgarnas hälsa.

Or. de

Ändringsförslag 32
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
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sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

sysselsättning, social integration, 
välbefinnande, stöd till lokala små och 
medelstora företag, medborgarnas hälsa 
och skyddet av miljön. Parlamentet 
påpekar att energieffektivitet och åtgärder 
för att främja förnybar energi i 
subventionerade bostäder även kan spela 
en avgörande roll för att nå 
Europa 2020-målen. 

Or. en

Ändringsförslag 33
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar tillväxt 
och sysselsättning, social integration samt
kampen mot fattigdom, utarmning och 
social segregation, stöd till lokala små och 
medelstora företag, medborgarnas hälsa 
och skyddet av miljön.

Or. en

Ändringsförslag 34
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram
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och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

som omfattar jämställdhetspolitiken och 
har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala mikroföretag och små och 
medelstora företag, medborgarnas hälsa 
och skyddet av miljön.

Or. en

Ändringsförslag 35
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas hälsa och skyddet av miljön.

4. Europaparlamentet noterar att 
investeringar i subventionerade bostäder 
ingår i en mer övergripande politisk ram 
och har positiva effekter på den lokala 
ekonomin i och med att de främjar 
sysselsättning, social integration, stöd till 
lokala små och medelstora företag, 
medborgarnas välbefinnande och hälsa 
och skyddet av miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att underlätta och 
påskynda omfördelningen av outnyttjade 
strukturfondsmedel till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi 
inom subventionerat boende för 
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programperioden 2007–2013, med hänsyn 
till slutsatserna i den europeiska 
tillväxt- och sysselsättningspakten.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och deras lokala och 
regionala myndigheter att främja 
tillhandahållandet av hälsosamma, 
anständiga, energieffektiva 
subventionerade bostäder till överkomliga 
priser, särskilt för de hushåll som har det 
sämst ställt och framför allt i tätbefolkade 
områden där behoven är som störst. 
Parlamentet anser att tillhandahållandet 
av sådana bostäder bör kombineras med 
åtgärder för tillgång till andra offentliga 
tjänster och grundläggande allmännyttiga 
tjänster samt åtgärder för att förhindra 
oplanerad stadsutbredning.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
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särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.
Parlamentet anser därför att renovering 
av byggnader bör prioriteras framför 
nybyggnation, framför allt i tätbebyggda 
områden, områden med känsliga miljöer 
och områden där det råder överskott på 
bostadsmarknaden, och att 
energieffektivitet och förebyggande av 
jordbävningsrisker beaktas där det är 
motiverat.

Or. pt

Ändringsförslag 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning, för 
social och regional sammanhållning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen, 
framför allt nu när vi ser de sociala 
konsekvenserna av den ekonomiska och 
finansiella krisen, den finanspolitiska 
korrigeringen och den låga tillväxttakten i 
EU. 

Or. en
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Ändringsförslag 40
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.
Parlamentet understryker att de 
ekonomiska ojämlikheter som skapats av 
orimligt höga bostadspriser även har haft 
en stor inverkan på hushållens 
konsumtionsbenägenhet, vilket ytterligare
förvärrar de sociala ojämlikheterna. 
Parlamentet påminner om att de fattiga 
hushållen i EU i genomsnitt lägger 
40 procent av sina resurser på boende och 
uppvärmning, och att denna tendens blir 
allt mer påtaglig.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i offentligt finansierade
bostäder kan vara en konkret och effektiv 
åtgärd till stöd för EU:s ekonomiska 
styrning och särskilt för att motverka 
bostadsbubblor och deras negativa följder 
för den makroekonomiska och sociala 
balansen.



AM\927907SV.doc 29/32 PE506.057v01-00

SV

Or. de

Ändringsförslag 42
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret, lämplig och effektiv 
åtgärd till stöd för EU:s ekonomiska 
styrning och särskilt för att kontrollera 
bostadsbubblor och deras negativa följder 
för den makroekonomiska och sociala 
balansen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Karima Delli

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning och 
särskilt för att kontrollera bostadsbubblor 
och deras negativa följder för den 
makroekonomiska och sociala balansen.

5. Europaparlamentet anser att 
investeringar i subventionerade bostäder 
kan vara en konkret och effektiv åtgärd till 
stöd för EU:s ekonomiska styrning som det 
är lämpligt att ta bättre hänsyn till inom 
ramen för unionens ekonomiska styrning 
och budgetstyrning, och särskilt för att 
kontrollera bostadsbubblor och deras 
negativa följder för den makroekonomiska 
och sociala balansen.

Or. fr
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Ändringsförslag 44
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genom lagstiftning 
motverka alla tendenser till spekulation 
vid bostadsbyggande.

Or. de

Ändringsförslag 45
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att undanröja diskriminering 
vid fördelningen av subventionerade 
bostäder och förenkla förfarandena för 
ansökan om och tilldelning av sådana 
bostäder, med hänsyn till den särskilda 
situation som socialt missgynnade 
personer befinner sig i.

Or. ro

Ändringsförslag 46
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det med 
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tanke på de sociala obalanserna inom EU, 
vilka är särskilt märkbara i de nya 
medlemsstaterna, är mycket viktigt att 
stödja socialt utsatta grupper, särskilt när 
det gäller säkerställande av bostäder. 
Parlamentet föreslår att strikta normer 
utarbetas för att se till att de medel som 
EU anslår för byggande av 
subventionerade bostäder verkligen 
används i de mest eftersatta områdena.

Or. ro

Ändringsförslag 47
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet påpekar att 
bostäder är en viktig samhällsresurs som 
medlemsstaterna har ett särskilt ansvar 
för.

Or. de

Ändringsförslag 48
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att sammanställa 
information om i vilken utsträckning 
medlemsstaterna genomför eller främjar 
bostadspolitiska åtgärder med hjälp av 
egna medel.
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Or. de

Ändringsförslag 49
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet efterlyser ett 
utbyte av erfarenheter och synpunkter 
mellan medlemsstaterna och de 
entreprenörer som uppför offentligt 
finansierade bostäder.

Or. de


