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Pozměňovací návrh 1
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii, zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, 
a s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména na články 9, 14, 
148, 151, 153 a 160 a na protokol č. 26 této 
smlouvy o službách obecného zájmu,

— s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii, zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, 
a s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména na články 9, 14, 
148, 151, 153, 160 a 168 a na protokol č. 
26 této smlouvy o službách obecného 
zájmu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Všeobecnou 
deklaraci lidských práv OSN, zejména na 
její články 8 a 25,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na cíle udržitelného — s ohledem na cíle udržitelného 
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rozvoje, které světoví vedoucí představitelé 
přijali v září 2015 a které potvrdila Rada, 
jež vyjádřila svůj závazek k jejich 
provádění, a zejména na cíl udržitelného 
rozvoje č. 11 týkající se udržitelných měst 
a komunit, který požaduje přijetí 
konkrétních cílů k roku 2030, a to aby byl 
všem lidem zajištěn přístup k 
odpovídajícímu, bezpečnému a cenově 
dostupnému bydlení a základním službám, 
aby se zlepšily podmínky ve slumech a aby 
se posílila inkluzivní a udržitelná 
urbanizace a kapacita pro participativní, 
integrované a udržitelné plánování a řízení 
lidských sídel ve všech zemích,

rozvoje, které světoví vedoucí představitelé 
přijali v září 2015 a které potvrdila Rada, 
jež vyjádřila svůj závazek k jejich 
provádění, a zejména na cíl udržitelného 
rozvoje č. 11 týkající se udržitelných měst 
a komunit, který požaduje přijetí 
konkrétních cílů k roku 2030, a to aby byl 
všem lidem zajištěn přístup k 
odpovídajícímu, bezpečnému a cenově 
dostupnému bydlení a základním službám, 
aby se zlepšily podmínky ve slumech a aby 
se posílila inkluzivní a udržitelná 
urbanizace a kapacita pro participativní, 
integrované a udržitelné plánování a řízení 
lidských sídel ve všech zemích, jakož i na 
cíl udržitelného rozvoje č. 3 týkající se 
zajištění zdravého života a podpory 
dobrých životních podmínek pro všechny v 
každém věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Pokyny WHO v 
oblasti bydlení a zdraví z roku 2018 
s názvem „Recommendations to promote 
healthy housing for a sustainable and 
equitable future“ (Doporučení na 
podporu zdravého bydlení pro udržitelnou 
a spravedlivou budoucnost) 1a

__________________
1a 
https://www.who.int/publications/i/item/w
ho-housing-and-health-guidelines

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na novou městskou 
agendu přijatou v říjnu 2016 na 
konferenci OSN o bydlení a udržitelném 
rozvoji měst (Habitat III), která se koná 
každých 20 let,

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu zvláštního 
zpravodaje OSN o vyhovujícím bydlení 
jako součásti práva na přiměřenou životní 
úroveň a o právu na nediskriminaci v této 
souvislosti ze dne 30. prosince 2015 
(A/HRC/31/54)1a, která analyzuje 
bezdomovectví jakožto globální krizi v 
oblasti lidských práv, která vyžaduje 
naléhavou celosvětovou reakci;
__________________
1a 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
spx?si=A/HRC/31/54

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Eugen Tomac
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Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
kontextu krize COVID-198a,
__________________
8a Přijaté texty P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Právní východisko 19 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu8b,
__________________
8b Přijaté texty P9_TA(2020)0005.

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
30. listopadu 2017 o provádění Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 

— s ohledem na své usnesení ze dne 2. 
března 2020 o provádění strategie EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
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postižením11, po roce 202011,

__________________ __________________
11 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 110. 11 Úř. věst. C 356, 2.3.2020, s. 110.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Organizace 
spojených národů ze dne 26. prosince 
2019 o pokynech pro provádění práva na 
vyhovující bydlení předložených zvláštním 
zpravodajem týkající se vyhovujícího 
bydlení jako součásti práva na 
přiměřenou životní úroveň a práva na 
nediskriminaci v této souvislosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
Hansen, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Sophia in 't Veld, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia Rodríguez Palop, Agnes Jongerius, 
Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Výboru 
ministrů Rady Evropy členským státům 
CM/Rec(2010)5 o prostředcích k boji proti 
diskriminaci na základě sexuální 
orientace a genderové identity, a zejména 
jeho hlavu VIII (Bydlení)1a,
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__________________
1a 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Sophia 
in 't Veld, Brando Benifei, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia 
Rodríguez Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na II. průzkum týkající 
se osob LGBTI, který provedla v květnu 
2020 Agentura Evropské unie pro 
základní práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 33 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na evropskou 
občanskou iniciativu „Bydlení pro 
všechny“20a,
__________________
20a https://www.housingforall.eu/

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Sophia 
in 't Veld, Brando Benifei, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia 
Rodríguez Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 33 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii Evropské 
komise z června 2020 s názvem „Legal 
gender recognition in the EU: the 
journeys of trans people towards full 
equality“ (Právní uznání genderové 
identity v EU: cesty transsexuálních osob 
směrem k plné rovnosti)“1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/le
gal_gender_recognition_in_the_eu_the_j
ourneys_of_trans_people_towards_full_e
quality_web.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

A. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie uznává a respektuje právo na 
sociální podporu a podporu v oblasti 
bydlení, aby tak byla zajištěna důstojná 
existence pro všechny, kteří nemají 
dostatečné zdroje, a že na přístup k 
bydlení musíme nahlížet jako na podmínku 
přístupu k základním právům a podmínku 
důstojného lidského života;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 16
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je standard, na nějž musíme 
nahlížet jako na podmínku důstojného 
lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života; vzhledem k 
tomu, že střední délka života osob bez 
domova je výrazně nižší než u celkové 
populace;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
důstojnému bydlení je základním právem, 
na něž musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
bydlení je základním právem, na něž 
musíme nahlížet jako na podmínku 
uplatňování ostatních základních práv a 
přístupu k nim a jako na podmínku 
důstojného lidského života;

A. vzhledem k tomu, že přístup k 
vyhovujícímu bydlení je základním právem 
každého a je podmínkou uplatňování 
ostatních základních práv a přístupu k nim 
a podmínkou důstojného lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že podle článku 
151 Smlouvy o fungování EU mají Unie 
a členské státy, vědomy si základních 
sociálních práv, jak jsou stanovena 
v Evropské sociální chartě podepsané 
v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě 
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Společenství základních sociálních práv 
pracovníků z roku 1989, za cíl podporu 
zaměstnanosti, zlepšování životních 
a pracovních podmínek tak, aby bylo 
možno tyto podmínky harmonizovat 
a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, 
přiměřenou sociální ochranu, sociální 
dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem 
trvale vysoké zaměstnanosti a boje proti 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v hierarchii 
lidských potřeb poskytuje bydlení prostor 
pro život, čímž umožňuje naplnění dalších 
základních a vyšších potřeb;

Or. pl

Pozměňovací návrh 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Unie nemá 
přímou pravomoc v oblasti politiky 
bydlení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že článek 36 
Listiny základních práv Evropské unie 
zavazuje Unii k tomu, aby v souladu se 
Smlouvami a s cílem podpořit sociální 
a územní soudržnost Unie uznávala 
a respektovala přístup ke službám 
obecného hospodářského zájmu tak, jak je 
stanoven vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi; vzhledem k tomu, že služby 
obecného zájmu jsou služby, které orgány 
veřejné moci členských států klasifikují 
jako služby obecného zájmu, a proto 
podléhají zvláštním závazkům veřejné 
služby a mohou být poskytovány státem 
nebo soukromým sektorem; vzhledem k 
tomu, že tyto služby zahrnují sociální 
bydlení v kategorii sociálních služeb 
obecného zájmu, neboť tyto služby reagují 
na potřeby zranitelných občanů a jsou 
založeny na zásadách solidarity a rovného 
přístupu; vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise o rámci kvality pro služby 
obecného zájmu v EU zajišťuje přístup k 
základním službám pro všechny občany a 
podporuje kvalitu v oblasti sociálních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že Evropská 
komise má značné množství pravomocí 
týkajících se trhu s bydlením, mezi nimiž 
můžeme zdůraznit: bankovní dohled, 
měnovou politika, úvěry, hypotéky, 
postupy pro vypořádání dluhu, 
intervenční kapacitu v případě 
spekulativních bublin, veřejné náklady na 
sociální financování bydlení a úvěry se 
selháním;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že veřejné 
orgány členských států na celostátní, 
regionální či místní úrovni mají povinnost 
definovat svoji vlastní politiku v oblasti 
bydlení a přijmout opatření potřebná 
k tomu, aby toto základní právo bylo na 
jejich trzích s bydlením dodržováno 
v souladu s potřebami jejich obyvatel 
s cílem poskytnout každému občanovi 
přístup k důstojnému bydlení a za 
dostupnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že podle 
protokolu č. 26 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by plnění úkolů v oblasti 
služeb obecného hospodářského zájmu, 
jako je poskytování sociálního a cenově 
dostupného bydlení, mělo být založeno na 
konkrétních celostátních, regionálních 
nebo místních pověřených misích, které 
odrážejí potřeby a přiměřenou podporu 
bydlení a komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že selhání trhu s 
bydlením ohrožuje sociální soudržnost v 
Evropě, zvyšuje bezdomovectví a chudobu 
a snižuje důvěru v demokracii; vzhledem 
k tomu, že k řešení všech těchto problémů 
musí být vnitrostátní a místní orgány 
schopny přijmout odpovídající politiky 
bydlení, včetně opatření státní podpory, 
aby byly nastoleny podmínky a podpora 
investic do sociálního a cenově 
dostupného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
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Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že soukromí 
vývojáři a investoři v nebývalé míře 
dominují bytovým systémům, což často 
odnímá bydlení jeho sociální funkci tím, 
že s ním je nakládáno jako s komoditou 
pro spekulace; vzhledem k tomu, že 
některé vnitrostátní postupy napomáhají a 
povzbuzují ke změně úlohy soukromého 
sektoru v oblasti bydlení, například tím, že 
zahraničním investorům poskytují daňové 
úlevy pro spekulanty s nemovitostmi, 
daňové výhody pro vlastníky domů a 
„zlatá víza“ pro zahraniční investory, 
nebo prostřednictvím deregulace trhů s 
pronájmy; vzhledem k tomu, že mnoho 
států přistupovalo k bydlení 
prostřednictvím legislativních opatření, 
politik a programů jako ke komoditě pro 
obchodování a spekulace, a nikoli jako k 
sociální komoditě a lidskému právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 
nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 

B. vzhledem k tomu, že EU se potýká 
s krizí bydlení, kdy rostoucí počet lidí, kteří 
žijí v EU a mají nízké nebo střední příjmy, 
čelí v oblasti bydlení omezením ohledně 
cenové dostupnosti, nadměrnému zatížení 
náklady na bydlení a nezdravému, 
nekvalitnímu, energeticky neefektivnímu 
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přeplněných bytech, či žije bez domova 
nebo čelí hrozbě vystěhování;

bydlení nebo bydlení v přeplněných bytech 
(17,1 % obyvatel EU-27 žije v přeplněných 
bytech), či žije bez domova nebo čelí 
hrozbě vystěhování (4,3 % obyvatel zažila 
závažnou deprivaci v oblasti bydlení)20b;

__________________
20b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 
nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 
přeplněných bytech, či žije bez domova 
nebo čelí hrozbě vystěhování;

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v určitých regionech EU a 
mají nízké nebo střední příjmy, čelí v 
oblasti bydlení omezením ohledně cenové 
dostupnosti, nadměrnému zatížení náklady 
na bydlení a nezdravému, nekvalitnímu, 
energeticky neefektivnímu bydlení nebo 
bydlení v přeplněných bytech, či žije bez 
domova nebo čelí hrozbě vystěhování;

Or. hu

Pozměňovací návrh 31
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 
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nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 
přeplněných bytech, či žije bez domova 
nebo čelí hrozbě vystěhování;

nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 
přeplněných bytech, či žije bez domova;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 
nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 
přeplněných bytech, či žije bez domova 
nebo čelí hrozbě vystěhování;

B. vzhledem k tomu, že značný počet 
lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo 
střední příjmy, čelí v oblasti bydlení 
omezením ohledně cenové dostupnosti, 
nadměrnému zatížení náklady na bydlení a 
nezdravému, nekvalitnímu, energeticky 
neefektivnímu bydlení nebo bydlení v 
přeplněných bytech, či žije bez domova 
nebo čelí hrozbě vystěhování;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podíl obyvatel 
EU, kteří vynakládali v letech 2010 až 
2018 více než 40 % disponibilního příjmu 
na bydlení, činil 10,2 %, ačkoli byly 
zaznamenány značné rozdíly mezi 
členskými státy EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že ceny bydlení 
každým rokem rostou, a to rychleji než 
disponibilní příjem; vzhledem k tomu, že 
bydlení je nyní nejvyšším výdajem pro 
evropské občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že 
prostřednictvím Zelené dohody pro 
Evropu si Evropská unie stanovila cíl 
zvýšit energetickou účinnost budov;

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že míra 
bezdomovectví se v několika členských 
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státech EU v posledních deseti letech 
zvýšila v důsledku rostoucích nákladů na 
bydlení, dopadu hospodářské krize a 
pokračujících úsporných opatření, což 
vedlo ke zhoršení účinnosti veřejných 
politik zaměřených na řešení 
bezdomovectví, včetně zmrazení nebo 
omezení sociálních programů a dávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že trh s bydlením 
má podle odhadů generovat přibližně 
25 bilionů EUR, a má proto zásadní 
význam pro vytváření pracovních míst a je 
hnací sílou hospodářské činnosti, což 
ovlivňuje mimo jiné mobilitu pracovní 
síly, energetickou účinnost, poptávku po 
infrastruktuře a její odolnost, udržitelnou 
dopravu a rozvoj měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že cenová 
dostupnost bydlení a podmínky bydlení 
pro vlastníky a nájemce s nízkými příjmy 
se v posledních desetiletích zhoršily; 
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vzhledem k tomu, že téměř 38 % 
domácností ohrožených chudobou 
vynaložilo více než 40 % svého 
disponibilního příjmu na bydlení; 
vzhledem k tomu, že počet lidí ohrožených 
chudobou v EU se při zohlednění nákladů 
na bydlení zvýšil na 156 milionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že nevyhovující 
bydlení si podle odhadů nadace 
Eurofound vyžádá v hospodářství EU 
každoročně nálady ve výši 
195 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že náklady na 
pronájem v EU v posledním desetiletí 
vzrostly a mezi lety 2007 a 2019 rovněž 
vzrostly ceny domů ve 22 členských 
státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že spekulativní 
nákupy nemovitostí hrají významnou 
úlohu při pokračujícím zvyšování cen 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Be. vzhledem k tomu, že úloha 
sociálního bydlení od osmdesátých let 20. 
století poklesla, neboť tlak na veřejné 
výdaje vzrostl a při vymezování a 
provádění politik v oblasti bydlení 
převážila liberalizace a privatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bf. vzhledem k tomu, že nejnovější 
důkazy shromážděné po vypuknutí 
pandemie COVID-19 naznačují, že ve 
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střednědobém výhledu může hospodářská 
recese a ztráta pracovních míst dále zvýšit 
náklady na bydlení a míru bezdomovectví 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bg. vzhledem k tomu, že krize v oblasti 
bydlení se vážněji dotýká městských 
oblastí v mnoha členských státech, kde je 
obtížné nalézt dostupné bydlení za tržní 
ceny, a to i pro domácnosti se středními 
příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bh. vzhledem k tomu, že deficit 
veřejných investic do cenově dostupného 
bydlení v EU dosahuje 57 miliard EUR 
ročně, což spočívá zejména v 
nedostatečném rozvoji fondu sociálního 
bydlení a plateb typu sociálního 
zabezpečení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví; vzhledem k tomu, že 
pandemie COVID-19 měla ničivý dopad 
na evropský trh práce, který je podle 
odhadů Mezinárodní organizace práce20a 
ve druhém čtvrtletí roven ztrátě 44 
milionů pracovních míst na plný úvazek; 
vzhledem k tomu, že hospodářský dopad 
pandemie COVID-19 může způsobit, že 
miliony občanů nebudou schopny zaplatit 
svůj nájem nebo hypotéku;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work (Pandemie COVID-19 a 
svět práce), Páté vydání.

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví; vzhledem k tomu, že tato 
rizika zvláště ohrožují zranitelné skupiny, 
jako jsou menšiny, starší osoby, osoby se 
zdravotním postižením nebo rodiče 
samoživitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení, poptávku po 
přiměřeně velkém životním prostoru a 
rizika vystěhování a bezdomovectví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 v některých regionech EU zhoršila 
nejistotu, pokud jde o bydlení, nadměrné 
zadlužení a rizika vystěhování a 
bezdomovectví;

Or. hu

Pozměňovací návrh 50
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, 
nadměrné zadlužení a rizika vystěhování a 

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 by mohla zhoršit nejistotu, pokud jde o 
bydlení, nadměrné zadlužení a rizika 
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bezdomovectví; vystěhování a bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nedostatek 
vyhovujícího bydlení, tedy jednak 
chybějící materiální aspekt minimálního 
vyhovujícího bydlení a jednak sociální 
aspekt bezpečného místa pro navázání 
rodinných nebo sociálních vztahů a 
zapojení se do komunitního života1a, 
představuje pro mnoho občanů v EU 
vážný problém; vzhledem k tomu, že v 
současné době v EU neexistují přesné 
údaje o počtu osob bez domova a že 
důsledně shromažďované údaje jsou 
základem účinné veřejné politiky;
__________________
1a  Zpráva zvláštního zpravodaje OSN o 
vyhovujícím bydlení jako součásti práva 
na přiměřenou životní úroveň a o právu 
na nediskriminaci v této souvislosti 
(A/HRC/31/54)

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize zhoršila situaci nevládních a 
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charitativních organizací, které tradičně 
pomáhají lidem v obtížné situaci bydlení 
nebo života, a vedla k nejistotě ohledně 
pokračování jejich služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že požadavky na 
sebeizolaci a karanténu uložené 
členskými státy vedly k tomu, že vysoký 
počet evropských občanů musí sdílet 
bydlení s jinými lidmi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že evropský pilíř 
sociálních práv se ve své zásadě 19 
zaměřuje na otázky pomoci v oblasti 
bydlení a bezdomovectví;

D. vzhledem k tomu, že evropský pilíř 
sociálních práv se ve své zásadě 19 
zaměřuje na otázky pomoci v oblasti 
bydlení a bezdomovectví, a vzhledem k 
tomu, že Komise oznámila, že předloží 
akční plán pro jeho provedení do února 
2021;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že definice 
bezdomovectví by měla zahrnovat jak 
neexistenci materiálního aspektu 
minimálního vyhovujícího bydlení, tak 
neexistenci sociálního aspektu 
bezpečného místa pro navázání rodinných 
nebo sociálních vztahů a zapojení se do 
komunitního života, a mělo by být 
považováno za formu systémové 
diskriminace a sociálního vyloučení, 
přičemž je třeba uznat, že deprivace v 
oblasti bydlení vede k tvorbě sociální 
identity, kdy se „bezdomovci“ stávají 
sociální skupinou, která je předmětem 
diskriminace a stigmatizace; vzhledem k 
tomu, že osoby bez domova by měly být 
považovány za nositele práv, kteří jsou 
odolní v boji za přežití a důstojnost a kteří 
musí být uznáni jako ústřední činitelé 
sociální transformace nezbytné pro 
realizaci práva na vyhovující bydlení1a;
__________________
1a Zpráva zvláštního zpravodaje OSN o 
vyhovujícím bydlení jako součásti práva 
na přiměřenou životní úroveň a o právu 
na nediskriminaci v této souvislosti 
(A/HRC/31/54)

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že bezdomovectví 
je hlubokým zásahem do důstojnosti, 
sounáležitosti a života samotného a v 
zásadě je neslučitelné s cíli EU 
spočívajícími v sociálním pokroku a jejím 
sociálním modelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že politika v 
oblasti bydlení spadá v souladu se 
zásadou subsidiarity do odpovědnosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
žilo 17,1 % obyvatel EU v přeplněných 
bytech1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics

Or. pl
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Pozměňovací návrh 59
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení;

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení; vzhledem k tomu, že 
cenovou dostupnost bydlení je třeba 
vnímat v celkovém vztahu ke struktuře a 
vývoji příjmů, distributivní spravedlnosti a 
nadměrnému nárůstu nákladů na bydlení, 
a má jasný genderový rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení;

E. vzhledem k tomu, že podle 
Eurostatu panuje nedostatek sociálního, 
cenově dostupného a přístupného bydlení 
(9,6 % obyvatel EU-27 žilo v 
domácnostech, které vynaložily nejméně 
40 % svého ekvivalizovaného 
disponibilního příjmu za bydlení)20c;

__________________
20c https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení;

E. vzhledem k tomu, že panuje 
nedostatek sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení; vzhledem k tomu, že 
dostupnost sociálního, cenově dostupného 
a přístupného bydlení se v jednotlivých 
členských státech značně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nárůst 
nákladů na bydlení v EU je nejvýraznější 
ve spodním kvintilu (o 2,1 % od roku 
2005); vzhledem k tomu, že podle 
Eurostatu a Rozvojové banky Rady 
Evropy sazby nákladů na bydlení pro dvě 
nejvyšší příjmové pětiny ve srovnání s 
rokem 2008 poklesly, je situace opačná ve 
spodní pětině; vzhledem k tomu, že pro 
třetí spodní kvintil jsou náklady na 
bydlení stále vyšší než v roce 2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že lze pozorovat 
výrazné a nepřetržité zvyšování cen bytů a 
domů a tržních nájmů vlivem 
gentrifikace, turistizace a financializace 
trhů s bydlením, zejména ve městech a v 
předměstských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v roce 2018 se 
ceny obytných nemovitostí ve srovnání s 
rokem 2015 zvýšily téměř v každém 
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členském státě; vzhledem k tomu, že v 
posledních třech letech se ceny obytných 
nemovitostí v EU zvýšily v průměru o 5 %;

Or. pl

Pozměňovací návrh 66
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že k problému 
bydlení se jen zřídka přistupuje z hlediska 
sociálního přístupu k vlastnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že nadměrná 
ochrana nájemníků nebo pomalost 
postupů vystěhování vede ke 
znehodnocování záruk požadovaných k 
pronájmu domu či bytu, a přispívá tím ke 
snižování počtu soukromých domů a bytů 
na trhu nemovitostí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
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Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že veřejné 
investice do sociálního bydlení v 
posledních letech poklesly; vzhledem k 
tomu, že výdaje na sociální bydlení 
(transfery a kapitál) ze strany vlád 
představují pouze 0,66 % evropského 
HDP, což je historicky nízké číslo, které 
má stále klesající trend;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že restituce 
majetku z doby před druhou světovou 
válkou v některých zemích EU vedla k 
tomu, že nájemníci těchto domů se ocitli 
ve velmi zranitelné kategorii a žijí pod 
trvalou hrozbou vystěhování;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že ačkoli fond 
bydlení v EU soustavně roste, nedostatek 
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bydlení zůstává významným problémem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 71
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že země, které 
uplatňují univerzální model sociálního 
bydlení, mají obvykle propracovaná 
odvětví bydlení s hlavním cílem 
podporovat sociální mísení v zájmu 
zabránění segregace založené na sociálně-
ekonomickém základě; vzhledem k tomu, 
že výše veřejných výdajů souvisejících se 
sociálním bydlením se v Evropě liší, 
přičemž některé země kladou větší důraz 
na podporu veřejného bydlení než jiné; 
vzhledem k tomu, že výdaje na sociální 
bydlení jsou v mnoha zemích zpravidla 
nižší ve srovnání s jinými oblastmi 
veřejných výdajů; vzhledem k tomu, že 
potřeba sociálního bydlení se však stala 
důležitější než kdy předtím (zejména v 
důsledku finanční krize v roce 2008), 
neboť osoby s nižšími příjmy čelí 
zvýšenému finančnímu tlaku na bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že nárůst 
dokončených projektů v oblasti bydlení 
významně nezlepšuje přístup k bydlení pro 
ty, jejichž příjem je příliš nízký na to, aby 
si mohli dovolit tržní nájem, a příliš 
vysoký na to, aby mohli získat sociální 
bydlení; vzhledem k tomu, že tento 
problém se týká zejména rodičů 
samoživitelů, osob s velkými rodinami a 
mladých lidí, které vstupují na trh práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že v EU žije 
28,5 % mladých lidí ve věku 25-34 let se 
svými rodiči; vzhledem k tomu, že toto 
číslo je ovlivněno kulturními faktory a 
dostupností bydlení1b;
__________________
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že 10,3 % lidí v 
EU je přetíženo náklady na bydlení1c;
__________________
1c 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
života lidí, ale také jejich přístup k 
zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám;

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
života lidí, ale také jejich přístup k 
zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám; vzhledem k tomu, že 
nedostatečné podmínky bydlení a 
bezdomovectví mají mimořádně negativní 
dopad na duševní zdraví lidí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 76
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
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života lidí, ale také jejich přístup k 
zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám;

života lidí, ale také jejich přístup k 
zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám; vzhledem k tomu, že 
WHO označila bydlení za klíčové odvětví 
pro opatření zaměřená na řešení 
nerovností v oblasti zdraví20a;
__________________
20a 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
života lidí, ale také jejich přístup k 
zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám;

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen fyzické a duševní zdraví, duševní 
rozpoložení a kvalitu života a důstojnost 
lidí, ale také jejich přístup k zaměstnání a 
dalším hospodářským a sociálním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
života lidí, ale také jejich přístup k 

F. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky bydlení negativně ovlivňují 
nejen zdraví, duševní rozpoložení a kvalitu 
života lidí, ale také jejich přístup k 
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zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám;

zaměstnání a dalším hospodářským a 
sociálním službám či vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že energetická 
chudoba je přetrvávajícím problémem, 
který postihuje více než 50 milionů lidí v 
EU21a, a vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 a související omezení volného 
pohybu způsobily zvýšení spotřeby energie 
a účtů za ni, ale také mnoho pracovníků 
připravily o práci nebo o část příjmů; 
vzhledem k tomu, že domácnosti s nižšími 
příjmy platí za energii více;
__________________
21aSdělení Komise ze dne 11. prosince 
2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640), s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ke krizi v 
oblasti bydlení dochází v bohatých i méně 
bohatých zemích, což přispívá k 
sociálnímu vyloučení a územní segregaci, 
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a neúměrně tak ovlivňuje chudé pracující, 
samostatně žijící starší osoby, rodiče 
samoživitele, mladé lidi, kteří se snaží 
zakládat své domácnosti, osoby se 
zdravotním postižením, migranty a 
uprchlíky;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že 2,1 % 
evropských občanů ve svých bytech nemá 
vnitřní koupelnu, sprchu ani toaletu; 
vzhledem k tomu, že většina těchto občanů 
se nachází v pěti členských státech: 
Rumunsko (27,7 %), Bulharsko (15,3 %), 
Litva (10,6 %), Lotyšsko (9,9 %) a 
Estonsko (5,3 %)20a;
__________________
20A 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že venkovské 
oblasti trpí nedostatečnými investicemi do 
přístupu k hygienickým zařízením a 
dalším základním službám, včetně vody, 
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plynu, centrálního vytápění a 
širokopásmového internetu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 83
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
podíl osob ve věku 65 let a více dosáhne 
do roku 2050 29 % celkového počtu 
obyvatel EU[1], a vzhledem k tomu, že 
krize COVID-19 ukázala nejistou situaci, 
v níž žije mnoho starších lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že značnou část 
bydlení v celé Evropě tvoří staré budovy, 
které již překročily předpokládanou 
životnost; vzhledem k tomu, že v 
regionech, které jsou náchylné k 
zemětřesení, existuje mnoho budov, které 
nejsou vybaveny k tomu, aby v rámci 
doporučených parametrů odolaly 
zemětřesení; vzhledem k tomu, že budovy, 
které jsou ohroženy zemětřesením, 
představují hrozbu pro život evropských 
občanů, zejména v případě většího 
zemětřesení;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že ve více než 
polovině členských států EU je nyní více 
než 500 bytů na 1 000 obyvatel; vzhledem 
k tomu, že toto číslo je nejvyšší v zemích, 
které jsou turistickými destinacemi, kde 
rekreační domy vybudované pro využívání 
v turisticky atraktivních místech 
nepřispívají k uspokojení potřeb širší 
společnosti v oblasti bydlení1d;
__________________
1d https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-
Housing-stock-and-construction.pdf.

Or. pl

Pozměňovací návrh 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že vlna renovací 
musí hrát důležitou úlohu při dosahování 
úspor energie a snižování nákladů a 
spotřeby energie, a pomoci tak zmírnit 
energetickou chudobu a zlepšit pohodlí a 
hygienické a životní podmínky pro 
všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Romeo Franz, 
Terry Reintke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že přístup k 
důstojnému a cenově dostupnému bydlení 
je obtížnější pro ženy, mladé lidi a osoby 
ve zranitelnějších situacích, jako jsou 
mladé nezaměstnané páry, rodiče 
samoživitelé, velké rodiny, starší lidé, 
osoby LGBTI, migranti, uprchlíci, osoby 
se zdravotním postižením, osoby s 
tělesným nebo psychiatrickým 
onemocněním a osoby z 
marginalizovaných komunit včetně 
Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila, že většina sezónních 
pracovníků v Evropě nemá přístup k 
přiměřenému bydlení, které splňuje 
stanovené zdravotní požadavky a 
požadavky na omezení fyzického 
kontaktu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že míra 
deprivace v oblasti bydlení, která zahrnuje 
podíl obyvatel žijících v nevyhovujících 
bytech, činí v celé EU 17,7 %1e;
__________________
1e 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že společnost 
stárne a prochází demografickými 
změnami; vzhledem k tomu, že bydlení 
vyžaduje změnu v závislosti na věku 
vzhledem ke změnám životního stylu nebo 
rodinné situace; vzhledem k tomu, že mezi 
překážky bydlení patří nedostupnost, 
osamělost, bezpečnostní problémy a 
náklady na údržbu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fe. vzhledem k tomu, že obydlí by měla 
být bezpečná, pohodlná a snadno 
udržovatelná, což je obzvláště důležité pro 
starší osoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie má při vymezování a provádění svých 
politik a činností za cíl bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle 
Evropské komise jsou domácnosti s dětmi 
obecně vystaveny vyššímu riziku vážné 
deprivace v oblasti bydlení než celková 
populace a podíl dětí žijících v přeplněné 
domácnosti byl vyšší u dětí z rodin s 
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nízkými příjmy než u obecné populace (ve 
většině zemí je také u dětí z této skupiny 
poměrně vyšší pravděpodobnost, že budou 
trpět nedostatečným vytápěním), a 
nedostupnost sociálního bydlení je u dětí z 
rodin s nízkými příjmy překážkou v 
důsledku nedostatečné nabídky sociálního 
bydlení, což vede k dlouhé čekací době; 
vzhledem k tomu, že dávky v oblasti 
bydlení a příspěvky na nájem často 
nepostačují k pokrytí skutečných nákladů 
na bydlení a v některých zemích velmi 
přísná kritéria brání zranitelným 
skupinám v přístupu k příspěvkům na 
bydlení; vzhledem k tomu, že nedostatky, 
jako je nemožnost udržovat v 
domácnostech přiměřenou teplotní 
pohodu, stále postihují podstatnou část 
obyvatelstva ve většině členských států; 
vzhledem k tomu, že přiměřeně vytápěné 
bydlení s nezávadnou vodou a 
hygienickým zařízením nebo bydlení 
obecně je klíčovým prvkem pro zdraví a 
dobré životní podmínky dětí, jež přispívají 
k příznivému prostředí pro jejich růst a 
rozvoj; vzhledem k tomu, že vyhovující 
bydlení rovněž u dětí podporuje učení a 
studium20d;
__________________
20d Studie proveditelnosti pro záruku pro 
děti: diskusní dokument cílové skupiny o 
dětech žijících v nejisté rodinné situaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k nárůstu bezdomovectví 
přinejmenším ve 24 členských státech; 
vzhledem k tomu, že každou noc v 
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Evropské unii se musí 700 000 lidí bez 
domova uchýlit do přístřešků nebo spát na 
ulici, což představuje nárůst o 70 % za 
posledních 10 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že hospodářská 
krize v roce 2008 mimořádně velkou 
měrou přispěla ke změně postojů k 
zapojení státu do bytové výstavby a že 
budování sociálního bydlení se stalo 
důležitou součástí evropských ekonomik;

Or. pl

Pozměňovací návrh 96
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že při 
vymezování a provádění svých politik a 
činností by Evropská unie měla zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
Hansen, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Sophia in 't Veld, Brando Benifei, 
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Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia Rodríguez Palop, Agnes Jongerius, 
Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že Komise 
oznámila, že nadcházející strategie pro 
rovnost LGBTI osob bude přijata do 4. 
čtvrtletí 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Sophia 
in 't Veld, Brando Benifei, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia 
Rodríguez Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že průzkum 
týkající se LGBTI osob, který provedla 
agentura FRA, zdůrazňuje, že každá pátá 
LGBTI osoba se potýká s bezdomovectvím 
a vyloučením z bydlení a s 
bezdomovectvím se potýká také každá třetí 
transsexuální osoba a 39 % 
intersexuálních osob; vzhledem k tomu, že 
výsledky poukazují na to, že více než 
třetina (37 %) LGBTI osob se cítí být 
diskriminována v jiných než pracovních 
oblastech, a že každá desátá LGBTI osoba 
(11 %) se setkala s diskriminací při 
hledání domu nebo bytu za účelem koupě 
či pronájmu (ze strany osob pracujících v 
soukromých nebo veřejných agenturách 
pro bydlení nebo pronajímatelů);

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala, že boj proti bezdomovectví 
je otázkou veřejného zdraví a je možný 
například prostřednictvím otevření 
prázdných hotelových míst lidem bez 
domova nebo uvalením moratoria na 
vystěhování v několika členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že trh s plynem a 
energií je jedním z nejvýnosnějších 
podnikání na světě, avšak že téměř 7 % 
domácností v EU není schopno platit 
poplatky za služby20e; 

__________________
20e 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200120-1

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že počet 
pronajímaných bytů roste; vzhledem k 
tomu, že mnoho nájemců se domnívá, že 
pronajímatelé nevěnují náležitou péči 
svému pronajímanému majetku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
Hansen, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Marc Botenga, Sophia in 't Veld, Brando 
Benifei, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia Rodríguez 
Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že studie 
Evropské komise o právním uznání 
genderové identity v EU poukazuje na 
diskriminaci transsexuálních a genderově 
nekonformních osob v přístupu na trh s 
bydlením, včetně případů ztráty bydlení v 
důsledku rozvodu v rámci některých 
procesů uznávání pohlaví v EU, a že 
přístup k právnímu uznání genderové 
identity zvyšuje pravděpodobnost, že si 
transsexuální osoby najdou bydlení v 
případech, kdy jejich dokumenty 
odpovídají jejich genderovému vyjádření;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že dekarbonizace 
hospodářství EU do roku 2050 je 
společným cílem v boji proti změně 
klimatu a že energie, vytápění a chlazení v 
budovách jsou jedněmi z hlavních příčin 
změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že více než dvě 
třetiny světové populace budou žít do roku 
2030 ve městech1f;
__________________
1f 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf.

Or. pl

Pozměňovací návrh 105
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že bezdomovectví 
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je hlubokým zásahem do důstojnosti, 
sociálního začlenění a práva na život a 
představuje vedle porušení práva na život 
také porušení práva na bydlení a řady 
dalších lidských práv, včetně zákazu 
diskriminace, práva na zdraví, vodu a 
hygienu, bezpečnosti osob a zákazu 
krutého, ponižujícího a nelidského 
zacházení; vzhledem k tomu, že osoby bez 
domova a osoby žijící v neformálním 
bydlení jsou často vystaveny kriminalizaci, 
obtěžování a diskriminačnímu zacházení 
kvůli své bytové situaci, je jim odpírán 
přístup k hygienickým zařízením, jsou 
zadržovány a odlučovány od komunit a 
jsou vystaveny extrémním formám násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
Hansen, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Marc Botenga, Sophia in 't Veld, Brando 
Benifei, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia Rodríguez 
Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že Výbor 
ministrů Rady Evropy doporučil členským 
státům v doporučení CM/Rec(2010)5 
přijmout opatření s cílem zajistit, aby 
všechny osoby měly bez diskriminace na 
základě sexuální orientace nebo 
genderové identity účinný a rovný přístup 
k vyhovujícímu bydlení; vzhledem k tomu, 
že Výbor ministrů dále doporučil věnovat 
náležitou pozornost rizikům 
bezdomovectví, s nímž se potýkají osoby 
LGBTI, včetně mladých lidí a dětí, které 
mohou být obzvláště zranitelné vůči 
sociálnímu vyloučení, a to i ze strany 
svých vlastních rodin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že počet obyvatel 
měst roste, stejně jako poptávka po 
menších bytech, neboť roste počet 
domácností bez dětí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ge. vzhledem k tomu, že uprchlíci, 
žadatelé o azyl, migranti – zejména 
nehlášení –, vnitřně vysídlené osoby, 
osoby bez státní příslušnosti, osoby se 
zdravotním postižením, děti a mládež, 
domorodé obyvatelstvo, ženy, osoby 
LGBTI, starší osoby a příslušníci 
rasových, etnických a náboženských 
menšin jsou nepřiměřeně zastoupeni mezi 
osobami, které žijí bez domova, v 
neformálním ubytování a v nevyhovujícím 
bydlení, jsou často odsouváni do 
nejokrajovějších a nejnebezpečnějších 
oblastí a v důsledku své bytové situace se 
často potýkají s meziodvětvovou 
diskriminací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ge. vzhledem k tomu, že podle zprávy o 
světových trendech ekologické výstavby za 
rok 2016 se počet zelených budov, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí, každé tři 
roky zdvojnásobuje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gf. vzhledem k tomu, že výsledky 
zprávy o celosvětovém výzkumu v oblasti 
biofilického designu uvádějí, že nejvyšší 
míra dobrých životních podmínek je 
spojena s přírodním světlem (44 %), 
pokojovými rostlinami (20 %) a světlými 
barvami (15 %); vzhledem k tomu, že v 
kancelářích, které tyto konstrukční prvky 
začlenily, se životní podmínky pracovníků 
zvýšily o 15 %, produktivita o 6 % a 
kreativita o 15 %1g;
__________________
1g The Global Impact of Biophilic Design 
in the Workplace, 2016 (Globální dopad 
biofilického designu na pracoviště).

Or. pl
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Pozměňovací návrh 111
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gf. vzhledem k tomu, že nucené 
vystěhování je definováno jako trvalé 
nebo dočasné vystěhování jednotlivců, 
rodin a/nebo komunit z domovů a/nebo 
půdy, jež obývají, bez poskytnutí a 
přístupu k vhodným formám právní nebo 
jiné ochrany, které jsou v souladu s 
mezinárodním právem v oblasti lidských 
práv; vzhledem k tomu, že nucené 
vystěhování se již dlouho považuje za 
hrubé porušení lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gg. vzhledem k tomu, že občanská 
iniciativa „Bydlení pro všechny“ vyzývá 
Evropskou komisi, aby zajistila snazší 
přístup k sociálnímu a cenově 
dostupnému bydlení pro všechny a 
neuplatňovala maastrichtská kritéria na 
veřejné investice do sociálního a cenově 
dostupného bydlení, a aby zajistila lepší 
přístup k finančním prostředkům EU pro 
neziskové a udržitelné subjekty zabývající 
se bydlením, sociální pravidla založená na 
hospodářské soutěži pro krátkodobé 
nájmy a sestavování statistik o potřebách 
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bydlení v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gg. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost bytového fondu má přímý dopad 
na energetickou chudobu a náklady na 
údržbu; vzhledem k tomu, že nejvíce 
postiženy energetickou chudobou jsou 
velké nebo vícegenerační rodiny, 
zemědělci, obyvatelé venkovských oblastí, 
důchodci a lidé žijící v domech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 114
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gh. vzhledem k tomu, že průzkum 
nadace Eurofound týkající se onemocnění 
COVID-19 ukázal, že v dubnu 2020 již 
38 % respondentů zaznamenalo zhoršení 
své finanční situace a 47 % respondentů – 
87 % nezaměstnaných – uvedlo, že má 
potíže vyjít se svým příjmem; vzhledem k 
tomu, že mezi těmito osobami bylo téměř 
30 % osob v prodlení, pokud jde o účty za 
služby, a 22 % osob, pokud jde o nájem či 
hypoteční splátky, přičemž jedna pětina 
osob se bojí stability svého bydlení v 
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důsledku nedoplatků20f;
__________________
20f 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/co
vid-19

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gi. vzhledem k tomu, že z výzkumu 
nadace Eurofound vyplývá, že v roce 2016 
mělo 14 % osob v EU-28 nedoplatky, 
protože nebyly schopny provádět platby 
naplánované v souvislosti s nájmem nebo 
hypotékou, spotřebitelskými úvěry, 
půjčkami od přátel nebo rodin nebo účty 
za služby či telefon; vzhledem k tomu, že 
pokud se započítá podíl osob s obtížemi 
(nebo s velkými obtížemi) vyjít se svým 
příjmem, ale (zatím) bez jakýchkoli 
nedoplatků, je nadměrným zadlužením 
ohroženo 21 % osob20 g;
__________________
20g 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/addressing-household-
over-indebtedness

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gj. vzhledem k tomu, že náklady na 
bydlení jsou pro osoby se zdravotním 
postižením vyšší (v EU činila míra 
nárůstu nákladů na bydlení 12,5 % u osob 
se zdravotním postižením ve srovnání s 
9,9 % u osob bez zdravotního 
postižení)20h;
__________________
20h 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez 
Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Dílčí nadpis -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dosažení odpovídajícího, energeticky 
účinného a zdravého bydlení

Budování politiky sociálního bydlení v EU

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že právo na vyhovující 
bydlení bylo uznáno jako základní lidské 
právo, neboť je nedílnou součástí 
základních hodnot v oblasti lidských práv, 
jako jsou důstojnost, rovnost, začlenění, 
dobré životní podmínky, bezpečnost 
člověka a účast veřejnosti; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
právo na vyhovující bydlení a jeho 
postupné zavádění bude uznáno a 
vymahatelné jakožto základní lidské právo 
prostřednictvím platných evropských a 
vnitrostátních právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. domnívá se, že právo na bydlení by 
nemělo být úzce definováno jako přístup k 
sociálnímu bydlení, ale v širším smyslu 
jako právo žít v domácnosti v klidu, 
bezpečí a důstojnosti, a mělo by zahrnovat 
bezpečí vlastnických vztahů, dostupnost 
služeb, cenovou dostupnost, obyvatelnost, 
přístupnost a vhodné umístění;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1b. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy mají vůči občanům povinnost zajistit 
jejich všeobecný přístup k důstojnému a 
cenově dostupnému bydlení v souladu se 
základními právy, jako jsou články 16, 30 
a 31 Evropské sociální charty a evropský 
pilíř sociálních práv; zdůrazňuje, že 
investice do sociálního a cenově 
dostupného bydlení jsou zásadní pro 
zajištění a zlepšení kvality života všech 
občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1c. zdůrazňuje, že současná krize v 
oblasti bydlení je spojena s rostoucími 
sociálně-ekonomickými nerovnostmi, 
rozsáhlým financováním bydlení a půdy a 
neudržitelnými systémy bydlení, které 
přistupují k bydlení jako ke komoditě; 
domnívá se, že krize v oblasti bydlení je 
krizí v oblasti lidských práv, která 
vyžaduje lidskoprávní reakci; zdůrazňuje, 
že přiměřené politiky a opatření na 
podporu odpovídající nabídky bydlení jsou 
zásadní pro vyvážení a posílení 
hospodářského rozvoje bydlení ve 
prospěch celé společnosti a zajištění 
cenově dostupného a prosperujícího 
životního prostředí pro všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1d. varuje, že krize v oblasti bydlení by 
se mohla během krize COVID-19 a po 
jejím skončení zhoršit mimo jiné v 
důsledku omezení, která vyplývají z 
fiskálních a rozpočtových pravidel v Paktu 
o stabilitě a růstu a z politických 
rozhodnutí přijatých v rámci plánů 
obnovy; zdůrazňuje, že nabídka 
vyhovujícího a cenově dostupného bydlení 
je sdílenou odpovědností členských států a 
Evropské komise; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby sociální pokrok začlenily jako 
investiční prioritu spolu se zelenými a 
digitálními přechodem do facility na 
podporu oživení a odolnosti s cílem 
chránit zranitelné osoby před negativním 
dopadem současné krize a zahrnout plány 
sociálního pokroku do plánů na podporu 
oživení a odolnosti, nastínit, jak budou 
uplatňovány zásady evropského pilíře 
sociálních práv a kam budou směřovat 
sociální investice, včetně investic do 
sociálního bydlení; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby reformovaly rámec 
správy ekonomických záležitostí EU s 
cílem chránit práva občanů a systémů 
sociálního zabezpečení v situacích 
hospodářské krize, mimo jiné přijetím 
Paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví stejnou právní 
vymahatelnost pro sociální a 
environmentální cíle jako pro fiskální 
konsolidaci a finanční stabilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1e. vyjadřuje politování nad tím, že 
velká část evropského obyvatelstva 
nemůže mít přístup k vyhovujícímu 
bydlení a že zvýšení cen služeb, nákladů 
na bydlení a vyloučení z bydlení, zejména 
v těch segmentech tohoto odvětí, které 
jsou zaměřeny na zisk a spekulaci, 
sociální segregace a hospodářská 
marginalizace skupin s nízkými a 
středními příjmy mají negativní dopad na 
obyvatelstvo EU a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1f. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se bydlení stalo základním kamenem 
evropských politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod -1 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1g. domnívá se, že přijatá opatření 
musí být promyšlená, konkrétní a zacílená 
na splnění práva na bydlení v přiměřené 
lhůtě a že členské státy musí vyčlenit 
dostatečné zdroje a upřednostňovat 
potřeby znevýhodněných a 
marginalizovaných jednotlivců nebo 
skupin žijících v nejistých bytových 
podmínkách a zajistit transparentní a 
participativní rozhodování; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
dostatečné, vyhovující a cenově dostupné 
sociální bydlení na pokrytí potřeb bydlení 
u spodních tří pětin společnosti a do roku 
2030 snížily o polovinu nárůst nákladů 
těchto skupin na bydlení; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zavedly standard, podle 
něhož by nejméně 30 % všech nových 
domů mělo být cenově dostupným bydlení 
pro skupiny s nižšími příjmy a nejméně 
30 % cenově dostupným bydlením pro 
skupinu se středními příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což 
přispěje k vymýcení chudoby ve všech 
jejích formách; znovu potvrzuje svou 

1. vyzývá členské státy, aby pro 
všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení, což přispěje k vymýcení chudoby; 
znovu potvrzuje nutnost zavedení 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období;
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výzvu k zavedení celoevropského 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; vyzývá členské státy, aby 
plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, 
aby revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily přístup k důstojnému bydlení 
včetně čisté a vysoce kvalitní pitné vody, 
odpovídajícího a spravedlivého systému 
sanitárních a hygienických zařízení a 
kvality vnitřního prostředí, jakož i k 
cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii pro všechny, což přispěje k 
vymýcení chudoby ve všech jejích formách 
a podpoří nejzranitelnější skupiny, 
zejména malé děti, starší a trvale nemocné 
a osoby se zdravotním postižením, 
bezdomovce a Romy s cílem chránit jejich 
zdraví a dobré životní podmínky; znovu 
potvrzuje svou výzvu k zavedení širokého 
evropského moratoria na odpojování 
vytápění v zimním období; vybízí členské 
státy, aby zajistily minimální dodávky 
vody a chránily lidská práva 
znevýhodněných domácností; vyzývá 
členské státy, aby plnily normy Světové 
zdravotnické organizace (WHO), pokud 
jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO; 
vyzývá k zavedení minimálních závazných 
požadavků na kvalitu vnitřního ovzduší na 
úrovni EU, a to přinejmenším v souladu s 
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pokyny WHO; 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO

1. vyzývá členské státy, aby pro 
všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily rovný přístup k 
důstojnému bydlení bez ohledu na lokalitu 
včetně čisté a vysoce kvalitní pitné vody a 
odpovídajícího a spravedlivého systému 
sanitárních a hygienických zařízení, jakož i 
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spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

k cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii, což přispěje k vymýcení chudoby 
ve všech jejích formách; znovu potvrzuje 
svou výzvu k zavedení celoevropského 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; odsuzuje obcházení 
moratoria nepřipojením k vytápění 
v podzimním období, čímž se moratorium 
stává neúčinným; vyzývá členské státy, 
aby plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o bydlení a 
zdraví1a; požaduje, aby revize regulace 
kvality ovzduší byla v souladu s normami 
WHO;

__________________
1aSvětová zdravotnická organizace (2018): 
Pokyny WHO v oblasti bydlení a zdraví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby zejména s 
ohledem na pandemii COVID-19 
důsledně dodržovaly základní pravidla pro 
hygienu a veřejné zdraví a normy Světové 
zdravotnické organizace (WHO), pokud 
jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
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ovzduší byla v souladu s normami WHO;

Or. hu

Pozměňovací návrh 131
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
požaduje rovněž zavedení evropského 
zimního moratoria; vyzývá členské státy, 
aby plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby 
revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly na podpoře přístupu k 
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bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

důstojnému bydlení pro všechny včetně 
čisté a vysoce kvalitní pitné vody a 
odpovídajícího a spravedlivého systému 
sanitárních a hygienických zařízení, jakož i 
k cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii, což přispěje k vymýcení chudoby 
ve všech jejích formách; znovu potvrzuje 
svou výzvu k zavedení celoevropského 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; vyzývá členské státy, aby 
plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby 
revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politiky, jejichž cílem bude zajistit 
pro všechny přístup k důstojnému bydlení 
včetně čisté a vysoce kvalitní pitné vody a 
odpovídajícího a spravedlivého systému 
sanitárních a hygienických zařízení, jakož i 
k cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii, což přispěje k vymýcení chudoby 
ve všech jejích formách; znovu potvrzuje 
svou výzvu k zavedení celoevropského 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; vyzývá členské státy, aby 
plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby 
revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody, odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení a připojení na odpadní a 
vodovodní sítě, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny – včetně migrujících 
pracovníků – zajistily přístup k 
důstojnému bydlení včetně čisté a vysoce 
kvalitní pitné vody a odpovídajícího a 
spravedlivého systému sanitárních a 
hygienických zařízení, jakož i k cenově 
dostupné, spolehlivé a udržitelné energii, 
což přispěje k vymýcení chudoby ve všech 
jejích formách; znovu potvrzuje svou 
výzvu k zavedení celoevropského 
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vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; vyzývá členské státy, aby 
plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby 
revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. nl

Pozměňovací návrh 136
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
a kvalitnímu bydlení včetně čisté a vysoce 
kvalitní pitné vody a odpovídajícího a 
spravedlivého systému sanitárních a 
hygienických zařízení, jakož i k cenově 
dostupné, spolehlivé a udržitelné energii, 
což přispěje k vymýcení chudoby ve všech 
jejích formách; znovu potvrzuje svou 
výzvu k zavedení celoevropského 
moratoria na odpojování vytápění v 
zimním období; vyzývá členské státy, aby 
plnily normy Světové zdravotnické 
organizace (WHO), pokud jde o 
odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby 
revize regulace kvality ovzduší byla v 
souladu s normami WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k boji proti chudobě ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

1. vyzývá členské státy, aby pro 
všechny zajistily přístup k důstojnému 
bydlení včetně čisté a vysoce kvalitní pitné 
vody a odpovídajícího a spravedlivého 
systému sanitárních a hygienických 
zařízení, jakož i k cenově dostupné, 
spolehlivé a udržitelné energii, což přispěje 
k vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách; znovu potvrzuje svou výzvu k 
zavedení celoevropského moratoria na 
odpojování vytápění v zimním období; 
vyzývá členské státy, aby plnily normy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; 
požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;
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Or. en

Pozměňovací návrh 139
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly pokyny WHO pro oblast 
bydlení a zdraví a aby sdílely osvědčené 
postupy a úvahy prováděné na vnitrostátní 
úrovni, jako je nástroj Domiscore, který je 
zaměřen na charakterizaci bydlení s 
ohledem na zdraví prostřednictvím 
hodnocení několika faktorů, u nichž je 
známo, že mají dopad na zdraví, a jež byly 
navrženy francouzskou vysokou radou 
veřejného zdraví20b ;
__________________
20b 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
rtsdomaine?clefr=802 

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
dodavatelé elektřiny zavedli systémy 
ochrany, které zaručí domácí dodávky 
energie těm, kteří to nejvíce potřebují, 
neboť přístup k základním službám, jako 
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je voda, elektřina a sanitární zařízení, je 
zásadní pro dosažení cílů udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby posílila dohodu 
o dekarbonizaci hospodářství EU v rámci 
právních předpisů týkajících se dodávek 
energií v soukromých a veřejných 
budovách;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho 
opomíjet; zdůrazňuje proto, že nájemníci 
a vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli 

vypouští se
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být o renovačních projektech plně 
informováni, měli by do nich být zapojeni 
a neměli by kvůli nim zažívat zvýšení 
celkových nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
včetně bytových domů obývaných 
vlastníky a rodinných domů, přičemž musí 
být zajištěna přiměřená kvalita vnitřního 
prostředí a řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje úlohu, kterou hrají normy 
minimální energetické účinnosti při 
stimulaci rozsahu a hloubky renovací 
budov s nejhorší energetickou účinností; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů; požaduje, aby náklady nájemníka 
nepřekročily náklady na úspory energie 
dosažené díky renovaci; trvá na tom, že je 
nutné chránit nájemníky před 
vystěhováním během renovace domů či 
bytů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
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aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů; zdůrazňuje, že členství ve 
sdružení vlastníků bytů a jeho řídících 
orgánech by nemělo podléhat 
diskriminačním podmínkám, jako jsou 
státní příslušnost nebo jazykové 
požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů; vyzývá členské státy, aby 
stanovily povinné členství ve sdruženích 
vlastníků bytů, neboť to je důležité při 
žádání o finanční prostředky EU na 
renovaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho 
opomíjet; zdůrazňuje proto, že nájemníci a 
vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli 
být o renovačních projektech plně 
informováni, měli by do nich být zapojeni 
a neměli by kvůli nim zažívat zvýšení 
celkových nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení; zdůrazňuje proto, že nájemníci a 
vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli 
být o renovačních projektech plně 
informováni, měli by do nich být zapojeni 
a neměli by kvůli nim zažívat zvýšení 
celkových nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Cristian 
Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí a zvyšování energetické 
účinnosti prostřednictvím renovací 
bydlení, včetně odvětví sociálního bydlení 
a zejména budov s nejhorší energetickou 
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nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

náročností, přičemž musí být řešeny 
problémy nevyhovujícího bydlení, 
dostupnosti bydlení a odstranění 
energetické chudoby, aby byl zajištěn 
sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky 
neutrální ekonomice, která nebude nikoho 
opomíjet; zdůrazňuje proto, že nájemníci a 
vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli 
být o renovačních projektech plně 
informováni, měli by do nich být zapojeni 
a neměli by kvůli nim zažívat zvýšení 
celkových nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
využívání zdrojů obnovitelné energie a 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov podporovala snižování 
emisí prostřednictvím renovací i demolicí 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
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zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat nepřiměřené zvýšení 
celkových nákladů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně 
renovací budov stanovila jako prioritu 
snižování emisí prostřednictvím renovací 
bydlení v odvětví sociálního bydlení a 
budov s nejhorší energetickou náročností, 
přičemž musí být řešeny problémy 
nevyhovujícího bydlení, dostupnosti 
bydlení a odstranění energetické chudoby, 
aby byl zajištěn sociálně spravedlivý 
přechod ke klimaticky neutrální 
ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci 
bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, 
měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových 
nákladů;

2. vyzývá členské státy, aby snižovaly 
emise prostřednictvím renovací bydlení v 
odvětví sociálního bydlení a budov s 
nejhorší energetickou náročností, přičemž 
je zapotřebí pomoci řešit problémy 
nevyhovujícího bydlení a dostupnosti 
bydlení a dále pomoci k odstranění 
energetické chudoby, aby byl zajištěn 
sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky 
neutrální ekonomice, která nebude nikoho 
opomíjet; zdůrazňuje proto, že nájemníci a 
vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli 
být o renovačních projektech plně 
informováni, měli by do nich být zapojeni 
a neměli by kvůli nim zažívat zvýšení 
celkových nákladů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 153
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
oběhové hospodářství ve stavebnictví: 
musí být dodržovány udržitelné a 
nízkouhlíkové normy pro výstavbu a musí 
být upřesněno využívání energie a 
materiálů z obnovitelných zdrojů, jež 
neobsahují škodlivé chemické látky a 
látek, které mají vliv na zdraví obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že domovy šetrnější k 
životnímu prostředí, které jsou postaveny 
tak, aby byly energeticky účinnější, 
využívají více obnovitelných zdrojů 
energie a jsou vyráběny za použití 
ekologicky udržitelnějších a trvalejších 
materiálů, budou mít jak široké sociální 
(snížení emisí CO2, lepší kvalita ovzduší), 
tak individuální hospodářské přínosy 
(nižší náklady na vytápění a energetiku); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých investičních plánů pro bydlení 
zavedly kritérium ekologického sociálního 
bydlení, včetně kritérií udržitelnosti 
sociálního bydlení, jakož i dalších aspekty, 
jako je poskytování přístupu k rekreačním 
zařízením, komunitním centrům, parkům 
a zeleným plochám, jako způsobu pro 
zlepšení životních podmínek obyvatel; trvá 
na tom, že v rámci udržitelného sociálního 
bydlení by investice měly být zaměřeny na 
financování budování fyzické komunitní 
infrastruktury (komunitních center, 
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sportovních zařízení atd.) a podporu 
komunitních programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 
evropského fondu budov; rovněž vyzývá 
Komisi a členské státy, aby náležitě řešily 
problém palivové chudoby v souvislosti s 
cíli a zásadami zelené dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 



AM\1211950CS.docx 83/193 PE655.956v01-00

CS

postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby upřednostnily 
renovaci budov, jež se nacházejí v 
evropských regionech ohrožených 
zemětřesením a jež jsou v tomto ohledu 
vysoce rizikové;

Or. ro

Pozměňovací návrh 157
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny, protože investice v 
této oblasti mohou působit jako 
proticyklický zásah s významným 
potenciálem pro vytváření pracovních 
míst; vyzývá členské státy, aby ve svých 
plánech obnovy a odolnosti 
upřednostňovaly renovace tak, aby 
přispívaly k důkladné renovaci nejméně 
3 % evropského fondu budov ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Stelios Kympouropoulos
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny (např. cenovou 
dostupnost nebo snižování energetické 
náročnosti); vyzývá členské státy, aby ve 
svých plánech obnovy a odolnosti 
upřednostňovaly renovace tak, aby 
přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

Or. el

Pozměňovací návrh 159
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné a konkrétní 
renovaci 3 % evropského fondu budov 
ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací budov 
EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 
evropského fondu budov;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 162
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
stanovila jako prioritu vlnu renovací 
budov EU, v níž budou lidé ve zranitelném 
postavení ústředním bodem politik oživení, 
a aby zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, 
aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci 
víceletého finančního rámce a nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
podporovala vlnu renovací budov EU, v 
níž budou lidé ve zranitelném postavení 
ústředním bodem politik oživení, a aby 
zajistila rovný přístup k projektům 
renovací pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti podporovaly renovace tak, aby 
přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby 
přizpůsobily budovy potřebám starších a 
zdravotně postižených osob, stejně jako 
těch, které mají problémy s pohybovým 
aparátem a smyslovým vnímáním; 
zdůrazňuje, že bezpečné bydlení je takové 
bydlení, kde byla minimalizována 
bezpečnostní rizika a kde byla co nejvíce 
usnadněna reakce na ně, pokud 
nastanou; zdůrazňuje, že úroveň tepla, 
světla, hluku a zápachu v bytech by měla 
být pro jejich obyvatel komfortní a že 
budovy by měly zahrnovat prvky 
přístupnosti, jako jsou výtahy, rampy, 
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široké chodby a vstupní dveře, 
protiskluzové podlahy a vhodné schodiště 
se zábradlím; zdůrazňuje, že příslušenství 
v bytech by nemělo představovat přímé 
bezpečnostní riziko, pokud je používáno 
nesprávně; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá EU a členské státy, aby při 
zvažování možností renovace 
upřednostňovaly stavební prvky z 
nízkouhlíkových, udržitelných a 
netoxických materiálů, které lze snadno 
opravit a opětovně použít, a aby 
uplatňovaly zásady oběhového 
hospodářství na úrovni budov a výrobků a 
podporovaly rychlý přechod na 
obnovitelné zdroje energie pro vytápění a 
chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby vždy 
zvažovaly kvalitu bydlení, pokud jde o 
rozvoj, architekturu a funkčnost měst, tj. 
kulturu budov, a aby zajistily cenově 
dostupné bydlení pro všechny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly programy a pobídky pro 
rodiny k životu ve vzájemné blízkosti 
v zájmu posílení mezigenerační vazby a 
aby starší osoby, které musí opustit své 
domovy z finančních nebo zdravotních 
důvodů, mohly nalézt nové bydlení, které 
uspokojí jejich potřeby, aniž by tito lidé 
museli opustit komunity, jejichž součástí 
jsou mnoho let;

Or. pl

Pozměňovací návrh 167
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se renovací v odvětví sociálního 
bydlení umožní inovace a dlouhodobá 
partnerství, jako jsou například dálkové 
přístupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby účinně 
bojovaly proti energetické chudobě, 
zvyšovaly energetickou účinnost 
prostřednictvím izolace budov a kampaní 
na úsporu energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 169
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez 
domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví, a členské státy, 
aby upřednostňovaly poskytování trvalého 
bydlení lidem bez domova, a to i 
prostřednictvím přípravy vlastních 
vnitrostátních strategií pro bezdomovectví, 
které budou obsahovat proaktivní a 
reaktivní opatření na základě 
systematických konzultací s nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
bezdomovectví, chudoby a diskriminace; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví za 
účasti příslušných nevládních organizací 
a orgánů působících v oblasti poskytování 
služeb ohroženým osobám nebo osobám 
bez domova; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala ucelené ukazatele EU a 
systém monitorování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá členské státy, aby 
upřednostňovaly poskytování trvalého 
bydlení lidem bez domova; zdůrazňuje 
důležitost shromažďování spolehlivých 
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států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez 
domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

údajů o bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez 
domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá členské státy, aby 
navrhly a prováděly vnitrostátní strategie v 
oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví ve 
spolupráci s nevládními organizacemi, 
které v této oblasti poskytují pomoc (např. 
prostřednictvím programu FEAD), a to s 
ohledem na dopady pandemie COVID-19;

Or. pl

Pozměňovací návrh 173
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova a aby 
transformovaly systémy sociální ochrany, 
prováděcí postupy a metodiky na podporu 
deinstitucionalizace osob bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez 
domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
respektovala vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví; vyzývá členské státy, aby 
vytvořily dostatečný prostor pro dočasná 
obydlí pro osoby bez domova, aby tak 
nikdo nemusel strávit noc na ulici, a aby 
usilovaly o poskytování trvalého bydlení 
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bezdomovectví; lidem bez domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

Or. hu

Pozměňovací návrh 175
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova a 
osobám, které čelí největším obtížím při 
hledání bydlení; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
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prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví a 
výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez 
domova; zdůrazňuje důležitost 
shromažďování spolehlivých údajů o 
bezdomovectví;

4. zdůrazňuje, že nárůst 
bezdomovectví je způsoben osobními, 
individuálními a strukturálními 
příčinami, jako je migrace ze třetích zemí, 
migrace v důsledku chudoby v rámci EU a 
vývoj na vnitrostátních trzích s bydlením; 
zdůrazňuje, že v různých členských 
státech je situace odlišná; vyzývá členské 
státy, aby shromažďovaly spolehlivé údaje 
o bezdomovectví a aby sdílely informace k 
řešení tohoto naléhavého sociálního 
problému;

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví a přijala zásadu 
„Bydlení především“; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států při snižování a vymycování 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby upřednostňovaly poskytování 
trvalého bydlení lidem bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do 
roku 2030; vyzývá Komisi, aby jakožto 
prioritu v souvislosti s akčním plánem 
evropského pilíře sociálních práv přijala 
důraznější opatření na podporu členských 
států snižujících bezdomovectví; vyzývá 
Komisi, aby navrhla rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví; vyzývá členské státy, aby 
upřednostňovaly poskytování trvalého 
bydlení lidem bez domova; zdůrazňuje 
důležitost shromažďování spolehlivých 
údajů o bezdomovectví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 180
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
program „Bydlení především“ jakožto 
integrovanou strategii boje proti 
bezdomovectví, která spojuje podpůrné 
bydlení se sociálními službami a začlenění 
osob bez domova na trh práce; zdůrazňuje 
potřebu spolupráce mezi ministerstvy a 
vládami při vypracovávání a provádění 
těchto strategií, jakož i zapojení klíčových 
zúčastněných stran, zejména osob 
postižených bezdomovectvím a organizací 
pracujících s osobami bez domova;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že bezdomovectví je 
vytvářeno a podporováno také tržními a 
úspornými politikami prováděnými 
Evropskou unií; naléhavě žádá 
Evropskou unii, aby přijala skutečnou 
sociální politiku a ambiciózní opatření v 
oblasti zaměstnanosti s cílem poskytnout 
každému občanovi prostředky k 
důstojnému životu, neboť jinak 
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bezdomovectví nebude moci být nikdy 
vymýceno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
Hansen, Malin Björk, Pierfrancesco Majorino, Marc Botenga, Sophia in 't Veld, Brando 
Benifei, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eugenia Rodríguez 
Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby se ve své 
nadcházející strategii pro rovnost LGBTI 
osob konkrétně zabývala bezdomovectvím 
LGBTI osob, zejména pokud jde o mládež, 
aby vytvořila nástroje pro lepší sběr údajů, 
podpořila výzkum v celé EU a usnadnila 
výměnu přístupů k řešení problému 
LGBTI osob bez domova mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že Komise by měla 
dále zkoumat provádění stávajících 
úspěšných modelů, zejména iniciativy 
„Bydlení na prvním místě“, a to za použití 
odpovídajících finančních zdrojů, jako je 
Evropský sociální fond plus a Evropský 
fond pro regionální rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Véronique 
Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jasnou definici bezdomovectví a 
důstojného a cenově dostupného bydlení s 
cílem usnadnit srovnávací analýzu údajů 
o bezdomovectví a bydlení v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby mladým lidem, 
kteří začínají samostatně bydlet, poskytla 
finanční podporu, zlepšila přístup k 
informacím o finančních prostředcích pro 
cenově dostupné bydlení a zajistila, aby 
revidovaná záruka pro mladé lidi 
přispívala k řešení problému 
bezdomovectví mladých lidí, které v 
mnoha zemích EU roste;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. připomíná Komisi a členským 
státům, že právo na vyhovující bydlení má 
pro osoby se zdravotním postižením 
zvláštní význam a že Úmluva o právech 
osob se zdravotním postižením jim ukládá 
povinnosti, jako je zajištěný výkonu práva 
na přiměřené ubytování, nezávislý život a 
začlenění do komunity; varuje, že 
nepřiměřeně vysoký počet osob se 
zdravotním postižením, které žijí v 
bezdomovectví, představuje porušení 
hmotného práva na rovnost a musí být 
jako takové řešeno; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zlepšily přístup k 
bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. připomíná, že sociální izolace a 
karanténa v důsledku krize COVID-19 
měly dramatický dopad na počet případů 
násilí páchaného na ženách; připomíná, 
že ekonomická nezávislost žen se ukázala 
být klíčovým nástrojem boje proti násilí 
páchanému na základě pohlaví; vyzývá 
proto Komisi, aby poskytla finanční 
podporu ženám, které se staly obětí násilí 
na základě pohlaví a začínají samostatný 
život a zlepšit přístup k informacím o 
finančních prostředcích na cenově 
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dostupné bydlení, jakožto způsobu, jak 
zlepšit jejich ekonomickou nezávislost a 
životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců;

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců; 
vyzývá Agenturu Evropské unie pro 
základní práva, aby lépe sledovala trestné 
činy z nenávisti a incidenty motivované 
aporofobií; vyzývá členské státy, aby ve 
svých veřejných politikách zavedly 
mechanismy, které zaručí bezpečí osob 
bez domova, a aby do svých politik veřejné 
bezpečnosti zavedly aporofobii jako 
trestný čin z nenávisti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zakázaly a řešily 
diskriminaci na základě bezdomovectví 
nebo jiného statusu bydlení a zrušily 
veškeré právní předpisy a opatření, které 
kriminalizují nebo penalizují osoby bez 
domova nebo chování spojené s 
bezdomovectvím, jako je spaní nebo 
konzumace jídla ve veřejných prostorech, 
a aby zakázaly nucené vystěhování osob 
bez domova z veřejných prostor a likvidaci 
jejich osobních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců;

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců; 
vyzývá Agenturu Evropské unie pro 
základní práva, aby bedlivě sledovala 
trestné činy z nenávisti páchané na 
osobách bez domova; vyzývá členské státy, 
aby posílily své mechanismy na ochranu 
osob bez domova před násilím a aby mezi 
trestné činy motivované nenávistí 
zahrnuly aporofobii – nenávist vůči 
chudým lidem –, která by měla být rovněž 
zohledněna při formulování veřejné 
politiky, veřejných programů a 
veřejnoprávních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců;

5. znovu opakuje svou výzvu ze dne 
16. ledna 2014 k ukončení kriminalizace 
bezdomovců a ke změně diskriminačních 
praktik používaných k zamezení přístupu 
lidí bez domova k sociálním službám a 
přístřeší; vyzývá Komisi, aby sehrála svou 
úlohu při rychlém vystupování vůči těmto 
opatřením a důrazně odmítla jakákoli 
nepřátelská opatření namířená vůči 
chudým a marginalizovaným osobám;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje svou výzvu k 
ukončení kriminalizace bezdomovců;

5. znovu opakuje svou výzvu k 
podpoře úsilí členských států o co 
nejrychlejší poskytnutí co největšího počtu 
vhodných obydlí pro postižené osoby a k 
zajištění, aby orgány měly odpovídající 
kapacity a prostředky k dodržování a 
prosazování pravidel veřejného zdraví;

Or. hu

Pozměňovací návrh 192
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly a propagovaly nevládní a 
charitativní organizace, které poskytují 
zdravotní a sociální služby osobám bez 
domova, a pomohly jim chránit se před 
onemocněním COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení; vyzývá Komisi, aby v rámci 
opatření k zabránění šíření onemocnění 
COVID-19 pomohla členským státům 
s ubytováváním sezónních pracovníků, a 
to prostřednictvím dostupných evropských 
fondů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19, zejména 
moratorium na vystěhování a odpojení od 
dodávek energie a poskytování dočasného 
bydlení, budou zachována tak dlouho, jak 
bude potřebné, a budou na ně navazovat 
odpovídající a stálá řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v 
souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude 
odůvodněné mimořádnými okolnostmi, a 
budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 196
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že ženy jsou krizi 
bydlení vystaveny obzvláště; zdůrazňuje 
totiž, že ženy jsou více postiženy 
nejistotou, zejména z důvodu rozdílů ve 
mzdách a důchodech mezi ženami a muži, 
částečných úvazků a vnucovaného 
rozdrobení pracovní doby a 
nedostatečného uznání převážně ženských 
povolání; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ve svých politikách v oblasti bydlení 
rozvíjely genderový přístup, zejména 
prostřednictvím podpory žen, které čelí 
specifickým situacím, jako jsou například 
matky samoživitelky, a zohledněním 
konkrétních problémů týkajících se žen 
bez domova, zejména odloučení od dětí, 
stigmatizace a nedostatku bezpečných a 
zabezpečených prostor;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 197
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že bezdomovectví žen 
je často méně viditelné a že je třeba se jím 
konkrétně zabývat; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby ve svých strategiích 
týkajících se bezdomovectví vypracovaly 
přístup zohledňující rovnost žen a mužů s 
cílem podpořit ženy bez domova, které 
jsou často vystaveny složitým 
traumatickým podmínkám, jako je domácí 
násilí a zneužívání, oddělení od svých dětí, 
stigmatizace a nedostatek bezpečných a 
zabezpečených prostor;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. konstatuje, že míra chudoby 
zůstává nepřijatelně vysoká; zdůrazňuje, 
že vytváření pracovních míst je nejlepším 
nástrojem v boji proti chudobě; je 
přesvědčen, že zaměstnanci by měli 
dostávat mzdu vázanou na výkon; vybízí 
členské státy, aby zajistily, že zaměstnaní 
lidé budou pobírat mzdu, která jim 
umožní důstojný život v jejich zemi; 
odmítá vytvoření evropského rámce pro 
systémy minimálního příjmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k přijetí 
závazné evropské rámcové směrnice pro 
systémy minimálního příjmu; zdůrazňuje, 
že režimy minimálního příjmu by mohly 
zabránit tomu, aby se domácnosti ocitly ve 
vážném hmotném nedostatku, nebo je z 
této situace vymanit, a měl by umožňovat 
příjem nad hranicí chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné přijmout evropskou 
záruku pro děti, která zajistí, aby každé 
dítě v EU mělo přístup mimo jiné k 
důstojnému bydlení; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu; vyzývá k vypracování 
strategie, která usnadní začlenění osob 
bez domova na trh práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 203
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7



PE655.956v01-00 108/193 AM\1211950CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu, který zohlední podíl 
výdajů na bydlení na průměrném 
disponibilním příjmu v každém členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Cristian 
Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá Komisi, aby 
nejpozději do roku 2021 předložila záruku 
EU pro děti; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
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stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá členské 
státy, aby vytvořily svůj vlastní rámec pro 
systémy minimálního příjmu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 206
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;

Or. sl

Pozměňovací návrh 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 208
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;



AM\1211950CS.docx 111/193 PE655.956v01-00

CS

minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategii boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření 
evropského rámce pro systémy 
minimálního příjmu;

7. požaduje přijetí komplexní a 
integrované strategie boje proti chudobě se 
stanoveným cílem pro snížení chudoby, 
včetně dětské chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily právo dětí na vyhovující bydlení, 
včetně související podpory rodičům, kteří 
mají potíže s udržením bydlení nebo s 
přístupem k němu, aby tak mohli zůstat se 
svými dětmi, a aby věnovaly zvláštní 
pozornost mladým dospělým, kteří opustili 
ústavy sociální péče pro děti; v tomto 
smyslu vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na rychlé přijetí evropské záruky 
pro děti s cílem zajistit, aby každé dítě v 
Evropě mělo přístup k bezplatnému 
kvalitnímu vzdělání, péči o děti, zdravotní 
péči, důstojnému bydlení a odpovídající 
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výživě, a to s vyčleněným rozpočtem ve 
výši 20 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že finanční příspěvky v 
oblasti bydlení musí být navýšeny a ve 
spojení se zákonnými minimálními 
mzdami musí být stanoveny nad hranicí 
relativní chudoby, aby se tak mimo jiné 
zlepšit přístup k důstojnému bydlení pro 
všechny v EU; zdůrazňuje v tomto ohledu 
prvořadý význam přijetí směrnice EU o 
minimálních mzdách;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Samira Rafaela, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly opatření a zavedly programy pro 
mladé lidi, kteří dosáhnou věku 18 let a u 
nichž hrozí, že zůstanou bez domova; 
zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví 
mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá k jednotné definici 
bezdomovectví v EU, která by umožnila 
systematické srovnávání a posuzování 
míry bezdomovectví v různých zemích EU 
a systematické sledování míry 
bezdomovectví na úrovni EU 
prostřednictvím institucí, jako je Eurostat;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 218
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny, boj 
proti rasismu a protiromskému smýšlení a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti, jakož i rámce EU pro 
provádění vnitrostátních strategií pro 
integraci Romů a Úmluvy OSN o právech 
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povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

osob se zdravotním postižením; žádá, aby 
věnovaly zvláštní pozornost meziodvětvové 
diskriminací; vyzývá Radu, aby urychleně 
přijala horizontální antidiskriminační 
směrnici; vyzývá Komisi, aby účinně 
posoudila politický závazek členských 
států a zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti těm, které neprosazují 
právní předpisy EU proti diskriminaci nebo 
kriminalizují bezdomovce;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá Komisi, 
aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti 
proti členským státům, které neprosazují 
právní předpisy EU proti diskriminaci 
nebo kriminalizují bezdomovce;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k bydlení pro všechny a zákaz 
diskriminace na základě všech důvodů 
uvedených v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily uplatňování této 
Listiny i směrnice o rasové rovnosti; 
vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti proti členským 
státům, které neprosazují právní předpisy 
EU proti diskriminaci;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 222
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k důstojnému bydlení pro 
všechny – včetně migrujících pracovníků 
– a zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 
neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 223
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
rovný přístup k bydlení pro všechny a 
zákaz diskriminace na základě všech 
důvodů uvedených v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
uplatňování této Listiny i směrnice o 
rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti proti členským státům, které 

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k bydlení pro všechny a zákaz 
diskriminace na základě všech důvodů 
uvedených v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily uplatňování této 
Listiny i směrnice o rasové rovnosti; 
vyzývá Radu, aby urychleně přijala 
horizontální antidiskriminační směrnici; 
vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti proti členským 
státům, které neprosazují právní předpisy 
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neprosazují právní předpisy EU proti 
diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

EU proti diskriminaci nebo kriminalizují 
bezdomovce;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly výstavbu nových cenově 
dostupných domů s cílem zajistit všem bez 
diskriminace rovný přístup k bydlení;

Or. el

Pozměňovací návrh 225
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů 
jsou i nadále mimořádně znepokojivé; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do projektů v oblasti bydlení s 
cílem předcházet nuceným vystěhováním 
a aby pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé, přičemž 
mnoho z nich často žije v segregovaných 
osadách, které se vyznačují 
podprůměrnými životními podmínkami; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do navrhování, provádění, 
monitorování a hodnocení všech fází 
projektů v oblasti bydlení s cílem účinně 
zajistit, aby měly k dispozici informace, 
které jim umožní využívat stávající fondy, 
jakož i politiky a mechanismy v oblasti 
boje proti diskriminaci, s cílem předcházet 
nuceným vystěhováním a aby pro kočovné 
Romy zřídily dostatečná a vyhovující 
tábořiště; zdůrazňuje naléhavou potřebu 
veřejných investic v tomto ohledu, a to i 
kvůli nebezpečím pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19, a naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby využily 
plánovaný Fond pro spravedlivý přechod 
ke zlepšení situace Romů v oblasti 
bydlení, zdraví a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů i 
dalších národnostních a jazykových 
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členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

menšin jsou i nadále mimořádně 
znepokojivé; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly prostorovou desegregaci a 
zapojily romské příjemce i příjemce z 
dalších národnostních a jazykových 
menšin do projektů v oblasti bydlení s 
cílem předcházet nuceným vystěhováním a 
aby pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu jakož i 
vzdělávacích kampaní a kampaní na 
zvyšování povědomí veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 9. s hlubokým znepokojením 
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konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

konstatuje, že životní podmínky Romů a 
jiných menšin jsou i nadále mimořádně 
znepokojivé; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly prostorovou desegregaci a 
zapojily romské příjemce i příjemce jiných 
menšin do projektů v oblasti bydlení s 
cílem předcházet nuceným vystěhováním a 
aby pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 231
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
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členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic a informovanosti v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nelegálnímu squatování; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu – zejména s 
ohledem na pandemii COVID-19 – 
vymáhat dodržování pravidel veřejného 
zdraví a bezpečnosti ve veřejných 
prostorách;

Or. hu

Pozměňovací návrh 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně znepokojivé; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 

9. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že životní podmínky Romů jsou 
i nadále mimořádně obtížné; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly prostorovou 
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desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

desegregaci a zapojily romské příjemce do 
projektů v oblasti bydlení s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním a aby 
pro kočovné Romy zřídily tábořiště; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu veřejných 
investic v tomto ohledu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že osoby se zdravotním 
postižením často čelí několika složitým 
výzvám a omezením práv v oblasti bydlení, 
jako je např. chybějící právo žít ve 
společenství s rovnými příležitostmi, 
nedostatečná dostupnost komunitních 
služeb, které jsou nezbytné k zajištění 
přechodu od ústavní péče k životu v 
komunitě, skutečnost, že jsou často 
nuceny žít v oddělených rezidenčních 
institucích, chudoba, jejich nedostatečný 
přístup k programům bydlení, stávající 
překážky dostupnosti atd.; vyzývá k rychlé 
deinstitucionalizaci v celé Evropě a k 
využívání dostupných finančních 
prostředků EU a vnitrostátních 
finančních prostředků k vytvoření 
přístupného, nesegregovaného bydlení a k 
zajištění nezbytných komunitních služeb 
pro osoby se zdravotním postižením, aby 
bylo zajištěno jejich právo žít nezávisle v 
rámci komunity a aby měly rovné 
příležitosti podílet se na životě společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že obyvatelé 
neformálních sídel se často potýkají s 
diskriminací a stigmatizací a jsou často 
považováni za porušitele právních 
předpisů, nikoli za držitele práv, kteří 
potřebují podporu ke zlepšení své bytové 
situace; připomíná Komisi a členským 
státům, že se v rámci Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 zavázaly, že všem 
zajistí přístup k vyhovujícímu, 
bezpečnému a cenově dostupnému bydlení 
a že zlepší kvalitu neformálních sídel (cíl 
udržitelného rozvoje č. 11.1);

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby do 
přístupových jednání s novými členskými 
státy začlenila záruky s cílem zabránit 
akutnímu a masovému bezdomovectví, 
například pokud jde o obnovu 
majetkových práv a denacionalizaci 
majetku, jak tomu bylo po pádu 
Sovětského svazu v Estonsku a Lotyšsku, 
což mělo za následek neblahou situaci, 
kdy se desítky tisíc lidí ocitly bez domova;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. varuje, že má-li být jakékoli 
vystěhování v souladu s mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv, musí být 
splněna řada kritérií, včetně smysluplného 
zapojení dotčených osob, průzkumu všech 
schůdných alternativ, přemístění do 
odpovídajícího bydlení, na němž se 
dotčené domácnosti dohodnou, aby nikdo 
nebyl zbaven domova, přístupu k soudům 
s cílem zajistit procesní spravedlnost a 
dodržování všech lidských práv; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že v 
případech, kdy tato kritéria nejsou 
splněna, budou vystěhování považována 
za nucená a budou představovat porušení 
práva na bydlení; požaduje, aby nucené 
vystěhování, jak je definováno v 
mezinárodním právu v oblasti lidských 
práv, bylo zakázáno za všech okolností, 
bez ohledu na to, zda jsou postižené osoby 
vlastníky nebo nájemci, a aby oběti 
nucených vystěhování obdržely 
odpovídající odškodnění a nápravu a 
získaly přístup k bydlení nebo případně k 
úrodné půdě;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že žádné finanční prostředky EU 
nebo členských států nebudou použity na 
projekty v oblasti bydlení vedoucí k 
segregaci nebo sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci plánované renovace veřejných a 
soukromých budov, kterou předpokládá 
sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
zavedly obecnou povinnost splnit kritéria 
dostupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby a využily svůj 
potenciál k řešení dostupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením a starší osoby s 
cílem zajistit odolnost vůči budoucímu 
vývoji v oblasti bydlení s ohledem na 
rostoucí demografické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vymezily a prováděly politiky proti 
slumovým vůdcům a pronajímatelům 
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eskalujícím výši nájemného a aby sdílely 
osvědčené postupy týkající se těchto 
politik mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením, na kvalitu bytového 
fondu a na životy občanů velký dopad; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny, a to při 
zohlednění rozmanitosti politik napříč 
členskými státy na národní i místní 
úrovni; zdůrazňuje, že Komise může mít 
významný vliv na vnitrostátní politiky v 
oblasti bydlení, zejména prostřednictvím 
politik hospodářské soutěže souvisejících s 
koncepcí „služeb obecného 
hospodářského zájmu" a uplatňováním 
pravidel státní podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, 
veřejné a cenově dostupné bydlení na 
úrovni EU s cílem zajistit poskytování 
bezpečného, přístupného, kvalitního a 
cenově dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny, a také 
aby zlepšila svůj postup týkající se 
zapojení všech úrovní správy do úplného 
a důsledného provádění práva na důstojné 
bydlení pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají 
na trhy s bydlením a na životy občanů 
velký dopad; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala integrovanou strategii pro 
sociální, veřejné a cenově dostupné 
bydlení na úrovni EU s cílem zajistit 
poskytování bezpečného, přístupného, 
kvalitního a cenově dostupného bydlení 
pro všechny;

10. připomíná, že politická rozhodnutí 
EU mají na trhy s bydlením a na životy 
občanů velký dopad; poukazuje na to, že 
politika nízkých úrokových sazeb 
Evropské centrální banky (ECB) 
významně přispěla ke zvýšení nájemného 
a cen nemovitostí ve velkých německých 
městech; je toho názoru, že plány obnovy 
a plánované předpisy EU na ochranu 
klimatu povedou k dalšímu zvýšení 
nájemného; vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly integrovanou strategii pro 
výstavbu sociálního bydlení;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné, 
nesegregované a cenově dostupné bydlení 
na úrovni EU, jež vytváří podpůrný rámec 
pro národní, regionální a místní orgány, s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
zdravého, přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Antonius Manders
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby naléhavě 
vypracovala integrovanou strategii 
zahrnující minimální normy pro komerční 
a sociální, veřejné a cenově dostupné 
bydlení na úrovni EU s cílem zajistit 
poskytování bezpečného, přístupného, 
kvalitního a cenově dostupného bydlení 
pro všechny – včetně migrujících 
pracovníků –;

Or. nl

Pozměňovací návrh 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly vnitrostátní strategie pro 
sociální, veřejné a cenově dostupné bydlení 
s cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 248
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly integrovanou strategii pro 
usnadnění přístupu k vlastnictví na úrovni 
EU a zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné 
a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

10. připomíná, že politiky, programy 
financování a finanční nástroje EU mají na 
trhy s bydlením a na životy občanů velký 
dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrhy pro sociální, veřejné a cenově 
dostupné bydlení na úrovni EU s cílem 
zajistit poskytování bezpečného, 
přístupného, kvalitního a cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

Or. hu

Pozměňovací návrh 250
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že na úrovni EU 
neexistuje schválená společná definice 
sociálního bydlení; upozorňuje však na to, 
že úzká definice sociálního bydlení 
jakožto „bydlení pro znevýhodněné 
občany nebo příslušníky sociálně méně 
zvýhodněných skupin, kteří nejsou z 
důvodů omezené solventnosti schopni 
získat bydlení za tržních podmínek", je 
restriktivní a narušuje pravomoc 
členských států definovat své služby 
obecného hospodářského zájmu a služby 
obecného zájmu; podporuje proto širokou 
koncepci sociálního bydlení jako 
univerzálního modelu, v němž je sociální 
bydlení určeno pro všechny občany s 
cílem rozvíjet sociálně smíšené sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
bydlení spadá do pravomoci členských 
států; konstatuje, že mnohé evropské země 
čelí podobným výzvám, včetně cíle zmírnit 
nedostatek bydlení pro rostoucí počet 
obyvatel, zajistit přiměřené náklady na 
bydlení, bojovat proti segregaci a omezit 
dopad na klima jak na stavebnictví, tak na 
bydlení; zdůrazňuje však, že společné 
výzvy nemusí nutně znamenat, že 
společná řešení jsou nejlepší, neboť 
existuje mnoho různých řešení těchto 
problémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k tomu, aby byla stanovena 
transparentní kritéria způsobilosti pro 
sociální a veřejně financované bydlení s 
cílem zajistit rovný přístup k bydlení; 
vybízí členské státy, aby zavedly 
vnitrostátní strategie pro předcházení 
sociální segregaci prostřednictvím širšího 
zeměpisného rozložení sociálního bydlení, 
které bude k dispozici všem občanům bez 
ohledu na jejich status, pohlaví, 
náboženské vyznání nebo etnickou 
příslušnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vybízí členské státy, aby 
spolupracovaly s bankovním sektorem na 
poskytování státem zaručených úvěrů 
osobám, které nevlastní domov, ale chtějí 
jej získat; vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přístup k úvěrovým nástrojům pro osoby 
ze sociálně a ekonomicky 
znevýhodněných skupin; 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 254
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
programy na pomoc občanům, u nichž 
hrozí neschopnost splácet hypotéku v 
důsledku sociální a hospodářské krize, s 
cílem zabránit tomu, aby se stali 
bezdomovci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 255
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš 
vysokých nákladů na bydlení, která nemá 
překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti; 
konstatuje, že vnitrostátní plány pro lepší 
bydlení by měly být zahrnuty do 
národních programů reforem, a žádá 
Komisi a členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní strategie pro řešení překážek 
práva na bydlení, jako jsou diskriminace, 
financializace, spekulace, predátorské 
poskytování úvěrů, zabírání půdy, 
konflikty, nucené vystěhování, zhoršování 
životního prostředí a zranitelnost vůči 
katastrofám; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila realitu sociálně-ekonomické 
situace občanů EU a revidovala definici 
příliš vysokých nákladů na bydlení 
stanovenou Eurostatem ze 40 % na 25 %, 
což je již čtvrtina disponibilního příjmu 
domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
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vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv, stejně 
jako k dosažení cílů udržitelného rozvoje 
OSN a našich cílů v oblasti klimatu, jak 
jsou definovány v Zelené dohodě; 
vyjadřuje politování nad tím, že se příliš 
mnoho doporučení pro jednotlivé země 
neprovádí, a naléhavě žádá členské státy, 
aby tato doporučení provedly, zejména 
pokud jde o doporučení týkající se 
bydlení; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
index cen bytových nemovitostí a 
prostudovat možnost zavést na evropské 
úrovni referenční prahovou hodnotu pro 
míru příliš vysokého podílu nákladů na 
bydlení v rámci disponibilního příjmu 
domácnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti; 
vyzývá členské státy, aby zvážily použití 
výsledků maďarského systému s cílem 
snížit poplatky za veřejné služby (zákon č. 
LIV z roku 2013), který stanoví zvláštní 
daně z energetických sítí a zahrnuje do 
poplatků za užívání sítě výdaje spojené s 
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poplatky za finanční transakce, čímž jsou 
obyvatelům poskytovány levnější a 
inovativní zdroje energie;

Or. hu

Pozměňovací návrh 259
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš 
vysokých nákladů na bydlení, která nemá 
překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

11. bere na vědomí zahrnutí cenové 
dostupnosti bydlení do evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;
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prahovou hodnotu pro míru příliš 
vysokých nákladů na bydlení, která nemá 
překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 261
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti; 
považuje bydlení za dostupné, pokud 
umožňuje ponechání dostatečného 
životního minima na pokrytí dalších 
výdajů, jako je strava, zdraví a vzdělání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 

11. poukazuje na to, že vysoké náklady 
na bydlení mají nepřiměřený dopad na 
chudé lidi nebo na lidi ohrožené 



AM\1211950CS.docx 139/193 PE655.956v01-00

CS

doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš 
vysokých nákladů na bydlení, která nemá 
překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

chudobou; zdůrazňuje, že v letech 2007 až 
2017 se průměrné zatížení náklady na 
bydlení pro chudé domácnosti neúměrně 
zvýšilo ve všech členských státech EU; 
poukazuje na to, že v roce 2017 muselo 
38 % chudých domácností v EU utratit 
více než 40 % svého disponibilního příjmu 
na bydlení a že silné ekonomiky jako 
Německo (48,5 %) zaznamenaly údaje, 
které byly nad průměrem EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k úplnému a 
ucelenému provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit index cen bytových 
nemovitostí a stanovit referenční prahovou 
hodnotu pro míru příliš vysokých nákladů 
na bydlení, která nemá překročit 25 % 
disponibilního příjmu domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
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bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
jednu třetinu disponibilního příjmu 
domácnosti;

Or. sl

Pozměňovací návrh 265
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení ve výši rozumné části 
disponibilního příjmu domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
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bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
40 % disponibilního příjmu domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš 
vysokých nákladů na bydlení, která nemá 
překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zahájit politickou 
diskusi o míře příliš vysokých nákladů na 
bydlení v Evropě s cílem stanovit 
celounijní politiky zaměřené na snížení 
stávající úrovně;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
pozitivně přispívat k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit index cen 
bytových nemovitostí a stanovit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení, která nemá překročit 
25 % disponibilního příjmu domácnosti;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti 
bydlení do evropského semestru; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna 
doporučení pro jednotlivé země budou 
plně provedena a budou pozitivně 
přispívat k provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit index cen bytových 
nemovitostí a posoudit referenční 
prahovou hodnotu pro míru příliš vysokých 
nákladů na bydlení v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější údaje o trzích s 
bydlením, a to i na úrovni nižší než 
celostátní, prostřednictvím Eurostatu 
(statistiky EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC));

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější údaje o trzích s 
bydlením, a to i na úrovni nižší než 
celostátní, prostřednictvím Eurostatu 
(statistiky EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC)) a Střediska EU pro 
sledování energetické chudoby, s 
přihlédnutím k roztříštěnosti 
vnitrostátních trhů s bydlením a rozdílům 
mezi členskými státy; vyzývá Komisi, aby v 
souvislosti se Střediskem EU pro 
sledování energetické chudoby zavedla 
systém víceúrovňové správy pro cenově 
dostupné bydlení na úrovni EU; 
zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
komplexní definici cenové dostupnosti 
bydlení na úrovni EU, která zohlední 
širokou škálu ukazatelů, jako je míra 
vystěhování a míra chudoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější údaje o trzích s 
bydlením, a to i na úrovni nižší než 
celostátní, prostřednictvím Eurostatu 
(statistiky EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC));

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější, kvalitnější a 
srovnatelné údaje o trzích s bydlením, a to 
i na úrovni nižší než celostátní, 
prostřednictvím Eurostatu (statistiky EU v 
oblasti příjmů a životních podmínek (EU-
SILC));

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější údaje o trzích s 
bydlením, a to i na úrovni nižší než 
celostátní, prostřednictvím Eurostatu 
(statistiky EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC));

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytovala přesnější údaje o trzích s 
bydlením, a to i na místní či regionální 
úrovni, prostřednictvím Eurostatu 
(statistiky EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC));

Or. pl

Pozměňovací návrh 272
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vybízí členské státy, aby vzájemně 
spolupracovaly a aby financovaly sociální 
investice zaměřené na řešení problémů v 
oblasti bydlení společně se sociálními 
partnery, občanskou společností a 
soukromým sektorem, z nichž mnohé 
hrají a mohou hrát klíčovou úlohu při 
vývoji a zachovávání vhodných řešení v 
oblasti bydlení pro osoby ve zranitelných 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Radu a členské státy, aby 
znovu zavedly neformální setkání 
ministrů odpovědných za politiku bydlení, 
zapojily do nich Parlament a zpřístupnily 
je zúčastněným stranám a aby předložily 
revidovaný formát kontaktních míst pro 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Cristian 
Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily platformu pro výměnu 
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osvědčených postupů v oblasti řešení 
bezdomovectví a poskytování důstojného a 
cenově dostupného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá členské státy, aby více 
investovaly do dostupných pečovatelských 
domů pro starší osoby s kvalitními 
pečovatelskými službami, které budou 
přístupné širší škále starších obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní 
předpisy, včetně jasných předpisů o 
pronájmu, na ochranu práva nájemníků a 
vlastníků bydlících ve vlastních obydlích a 
pro zabránění vystěhování, a to i po 
renovačních opatřeních a včetně osob 
žijících v bytech, které přešly z rukou státu 
během restitučního procesu, a aby zajistily 
jistotu nájmů tím, že budou jako standardní 
možnost upřednostňovat dlouhodobé 
nájemní smlouvy, a to společně s 
opatřeními v oblasti transparentnosti nájmů 
a regulace nájemného, a že poskytnou 
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podporu organizacím, které se zabývají 
ochranou nájemců a vlastníků, a zavedou 
nízkoprahové právní postupy pro řešení 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků 
bydlících ve vlastních obydlích před 
vystěhováním a aby zajistily jistotu nájmů 
tím, že budou jako standardní možnost 
upřednostňovat dlouhodobé nájemní 
smlouvy, a to společně s opatřeními v 
oblasti transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
v oblasti transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků 
bydlících ve vlastních obydlích před 
vystěhováním a aby zajistily jistotu nájmů 
tím, že budou jako standardní možnost 
upřednostňovat dlouhodobé nájemní 
smlouvy, a to společně s opatřeními v 
oblasti transparentnosti nájmů a regulace 

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu vlastníků bydlících ve vlastních 
obydlích před vystěhováním a aby zajistily 
transparentnost nájmů;
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nájemného;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a vyváženými 
opařeními v oboustranném zájmu, která 
sladí práva a posílí bezpečnost mezi 
vlastníky a nájemci;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti povinné 
transparentnosti nájmů a závazné regulace 
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nájemného; nájemného;

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků 
bydlících ve vlastních obydlích před 
vystěhováním a aby zajistily jistotu nájmů 
tím, že budou jako standardní možnost 
upřednostňovat dlouhodobé nájemní 
smlouvy, a to společně s opatřeními v 
oblasti transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu vlastnických práv majitelů a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
upřednostňovat dlouhodobé nájemní 
smlouvy, a to společně s opatřeními v 
oblasti transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

Or. hu

Pozměňovací návrh 282
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s nevynutitelnými předpisy, jako 
jsou opatření v oblasti transparentnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a veřejné 
orgány, aby zavedly právní předpisy na 
ochranu nájemníků z hlediska aktuální 
výše nájmu a vlastníků bydlících ve 
vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to 
společně s opatřeními v oblasti 
transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

13. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby zavedly právní předpisy 
na ochranu nájemníků a vlastníků bydlících 
ve vlastních obydlích před vystěhováním a 
aby zajistily jistotu nájmů tím, že budou 
upřednostňovat dlouhodobé nájemní 
smlouvy, a to společně s opatřeními v 
oblasti transparentnosti nájmů a regulace 
nájemného;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 285
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby vzaly 
v potaz, že pronajímatelé jsou vystaveni 
riziku squatterů; je proto nutné zavést 
vhodná právní ustanovení, která umožní 
rychlé vystěhování squatterů, protože 
pronajímatelé, kteří jsou někdy občany 
z chudšího prostředí nebo starší lidé, kteří 
potřebují příjmem z pronájmu doplnit svůj 
příjem, mohou utrpět značné finanční 
ztráty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že 25,1 % evropského 
obyvatelstva žijícího v soukromém 
pronájmu vydá více než 40 % svých 
příjmů za nájemné; připomíná, že 
nájemné se neustále zvyšuje; domnívá se, 
že aby bylo bydlení skutečně dostupné pro 
všechny, je třeba výši nájemného 
regulovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus
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Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá k zákazu vystěhování 
nájemníků a vlastníků bydlících ve 
vlastních obydlích bez přesídlení; 
naléhavě žádá, aby občané, kteří jsou 
oběťmi vystěhování, mohli uplatnit svá 
práva u soudu, zejména vůči bankám, 
pokud je požadovaná výše splátek zjevně 
nepřiměřená;

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; rovněž připomíná, že 
pravidla evropského semestru snížila 
investice do dostupného bydlení; vyzývá ke 
zrušení evropského semestru, aby byl Unii 
a členským státům v nejvyšší možné míře 
zaručen nezbytný manévrovací prostor 
pro financování veřejných a sociálních 
investic, zejména pokud jde o dostupné 
bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Eugen Tomac
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru; vyzývá členské státy, 
aby přijaly spravedlivé právní předpisy, 
které zajistí ochranu jak pro 
pronajímatele, tak pro nájemce, jež budou 
zahrnovat podmínky pro uzavírání a 
vymáhání nájemních smluv a právní 
prostředky k řešení jakýchkoli sporů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením;

Or. hu

Pozměňovací návrh 291
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti nebo 
pronajímaným bydlením, bez ohledu to, 
zda se jedná o bydlení soukromé, veřejné 
nebo sociální; vyzývá Komisi, aby tuto 
zásadu respektovala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti, soukromě 
pronajímaným bydlením a pronajímaným 
sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu respektovala v rámci 
evropského semestru;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly 
politiky v oblasti bydlení, které budou 
založeny na zásadě neutrality mezi 
vlastnictvím nemovitosti nebo 
pronajímaným bydlením, bez ohledu to, 
zda se jedná o bydlení soukromé, veřejné 
nebo sociální; vyzývá Komisi, aby tuto 
zásadu respektovala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby se 
aktivněji zabývaly nerovnostmi na trhu s 
bydlením, mimo jiné prostřednictvím 
poskytování komplexních informací o 
fungování trhů s bydlením, o počtu a 
zeměpisném rozložení transakcí, o 
cenových trendech v konkrétních 
segmentech trhu a o potenciálu rozvoje v 
jiných konkrétních segmentech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
iniciativy a pobídky, které mladým lidem 
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usnadní přístup k bydlení, jako jsou 
úvěrové pobídky nebo pronájem s právem 
odkupu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly své politiky v oblasti bytové 
výstavby, které podpoří hospodářský růst v 
kontextu pandemie COVID-19;

Or. pl

Pozměňovací návrh 297
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. zdůrazňuje, že chráněné a 
podporované bydlení patří mezi nástroje 
sociální politiky a politiky v oblasti 
bydlení a že podpora, kterou poskytuje, je 
velmi účinná, např. při přesunu péče z 
institucí do komunity; vyzývá členské 
státy, aby přijaly opatření k vybudování 
více chráněného a podporovaného 
bydlení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 298
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
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Fest

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU 
k financializaci trhu s bydlením a 
schopnosti vnitrostátních a místních 
orgánů zajistit právo na bydlení a 
případně do poloviny roku 2021 předložila 
legislativní návrhy, které budou 
financializaci trhu s bydlením čelit; 
vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální 
soudržnost;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU 
k financializaci trhu s bydlením a 

vypouští se
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schopnosti vnitrostátních a místních 
orgánů zajistit právo na bydlení a 
případně do poloviny roku 2021 předložila 
legislativní návrhy, které budou 
financializaci trhu s bydlením čelit; 
vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální 
soudržnost;

Or. hu

Pozměňovací návrh 300
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; připomíná, že krize COVID-
19 odhalila skutečnost, že klíčoví 
pracovníci a zaměstnanci veřejné správy 
byli nuceni opustit centra měst kvůli 
nárůstu cen v důsledku financializace 
trhu s bydlením; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; požaduje vytvoření rejstříku 
transparentnosti pro developery 
nemovitostí a pronajímatele, kteří jsou 
fyzickými a právnickými osobami, protože 
každý má právo vědět, komu jde jeho 
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nájem, a také aby se zabránilo spekulaci; 
vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 301
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo, počínaje koupí nemovitostí 
za účelem jejich pronájmu, přes 
investování institucemi prostřednictvím 
podílů na nemovitostech, po zahraniční 
kapitál a systémy „buy-to-leave“; vyzývá 
Komisi, aby posoudila příspěvek politik a 
regulací EU k financializaci trhu s 
bydlením a schopnosti vnitrostátních a 
místních orgánů zajistit právo na bydlení a 
případně do poloviny roku 2021 předložila 
legislativní návrhy, které budou 
financializaci trhu s bydlením čelit; vyzývá 
členské státy a místní orgány, aby zavedly 
daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost; 
vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
podporovaly poskytovatele sociálního, 
družstevního a veřejného bydlení jako 
prostředek k propagaci nespekulativního 
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bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení; vyzývá členské státy a 
místní orgány, aby vypracovaly politiky 
územního plánování ve městech a na 
venkově, které budou podporovat cenově 
dostupné bydlení a sociální soudržnost, a 
aby přizpůsobily veřejné prostory 
potřebám starších osob, rodin s dětmi a 
osob se zdravotním postižením;

Or. pl

Pozměňovací návrh 303
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
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investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení, a místní orgány, aby 
zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum; vyzývá Komisi, 
aby posoudila příspěvek politik a regulací 
EU k financializaci trhu s bydlením a 
schopnosti vnitrostátních a místních orgánů 
zajistit právo na bydlení; vyzývá členské 
státy a místní orgány, aby zavedly politiky 
zvýhodňující dlouhodobé investice do trhu 
s bydlením a aby vypracovaly politiky 
územního plánování ve městech a na 
venkově, které budou podporovat cenově 
dostupné bydlení, sociální rozmanitost a 
sociální soudržnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 305
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
sociální statek a lidské právo; vyzývá 
Komisi, aby posoudila příspěvek politik a 
regulací EU k financializaci trhu s 
bydlením a schopnosti vnitrostátních a 
místních orgánů zajistit právo na bydlení a 
případně do poloviny roku 2021 předložila 
legislativní návrhy, které budou 
financializaci trhu s bydlením čelit; vyzývá 
členské státy a místní orgány, aby zavedly 
daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím, stejně jako 
udržování domů a bytů, k nimž se nikdo 
nehlásí, a opuštěných domů a bytů, a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a politiky 
zvýhodňující dlouhodobé investice do trhu 
s bydlením a aby vypracovaly politiky 
územního plánování ve městech a na 
venkově, které budou podporovat cenově 
dostupné bydlení, sociální rozmanitost a 
sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU 
k financializaci trhu s bydlením a 
schopnosti vnitrostátních a místních 
orgánů zajistit právo na bydlení a případně 
do poloviny roku 2021 předložila 
legislativní návrhy, které budou 

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila financializaci trhu s bydlením a 
schopnost vnitrostátních a místních orgánů 
zajistit právo na bydlení a případně do 
poloviny roku 2021 předložila legislativní 
návrhy, které budou nadměrné 
financializaci trhu s bydlením čelit; vyzývá 
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financializaci trhu s bydlením čelit; vyzývá 
členské státy a místní orgány, aby zavedly 
daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

členské státy a místní orgány, aby zavedly 
daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly daňová opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

15. se znepokojením bere na vědomí 
zvýšenou financializaci trhu s bydlením, 
zejména ve městech, v jejímž rámci 
investoři považují bydlení za 
obchodovatelné aktivum spíše než za 
lidské právo; vyzývá Komisi, aby 
posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti 
vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny 
roku 2021 předložila legislativní návrhy, 
které budou financializaci trhu s bydlením 
čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, 
aby zavedly vhodná opatření pro boj proti 
spekulativním investicím a aby 
vypracovaly politiky územního plánování 
ve městech a na venkově, které budou 
podporovat cenově dostupné bydlení, 
sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že transparentnost 
ohledně vlastnictví nemovitostí a 
transakcí s nimi má zásadní význam pro 
předcházení narušení trhu s bydlením a 
bránění praní peněz a daňovým únikům v 
tomto odvětví; opakuje, že podle směrnice 
o boji proti praní peněz musí Komise do 
31. prosince 2020 podat zprávu o potřebě 
harmonizovat informace o vlastnictví 
nemovitostí a o vzájemném propojení 
těchto vnitrostátních rejstříků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby lépe chránily hypoteční dlužníky 
před vystěhováním; vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby posílily 
stávající nebo případně přijaly nová 
závazná pravidla chování pro věřitele, 
obsluhovatele úvěrů a obchodníky s 
úvěry, aby se zabránilo klamavým 
praktikám, obtěžování a porušování práv 
spotřebitelů, a to alespoň pokud jde o 
hypoteční úvěry; tato pravidla by měla 
zejména stanovit požadavky na přiměřená 
a životaschopná opatření týkající se úlevy 
nad rámec požadavků stanovených v 
článku 28 směrnice 2014/17/EU; vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se minimálního poměru mezi 
úvěrem a hodnotou na trhu s hypotečními 
úvěry; vyzývá Komisi, aby při navrhování 
pravidel pro zajišťování zvážila dopad na 
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trhy s bydlením;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 
negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné 
sdílení informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 

vypouští se
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negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné 
sdílení informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 
negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné 
sdílení informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu a zvyšuje ceny;

Or. hu

Pozměňovací návrh 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 
negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné 
sdílení informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu a zvyšuje ceny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 315
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 
negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné 
sdílení informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má vliv na 
obyvatelnost;
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souladu s pravidly pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by vnitrostátním 
a místním orgánům poskytl široký prostor 
ke stanovení přiměřených pravidel pro 
pohostinské služby; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby do aktu o digitálních službách 
zahrnula návrh na povinné sdílení 
informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by vnitrostátním 
a místním orgánům poskytl široký prostor 
ke stanovení přiměřených pravidel pro 
pohostinské služby, včetně povinné 
registrace, omezení povolení a 
konkrétních zásad územního plánování; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby do aktu o 
digitálních službách zahrnula návrh na 
povinné sdílení informací ze strany 
platforem na krátkodobém trhu s nájemním 
bydlením v souladu s pravidly pro ochranu 
údajů, neboť tento přístup k informacím 
je pro orgány nezbytný, aby byla zajištěna 
dostupnost finančně dostupného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by vnitrostátním 
a místním orgánům poskytl široký prostor 
ke stanovení přiměřených pravidel pro 
pohostinské služby; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby do aktu o digitálních službách 
zahrnula návrh na povinné sdílení 
informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny, což vede ke 
vzniku bohatých čtvrtí, a má negativní vliv 
na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by vnitrostátním 
a místním orgánům poskytl široký prostor 
ke stanovení přiměřených pravidel pro 
pohostinské služby; požaduje omezení 
krátkodobých pronájmů na vlastníky 
bydlící ve vlastních obydlích a na 
omezenou dobu; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby do aktu o digitálních službách zahrnula 
návrh na povinné sdílení informací ze 
strany platforem na krátkodobém trhu s 
nájemním bydlením v souladu s pravidly 
pro ochranu údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by vnitrostátním 
a místním orgánům poskytl široký prostor 
ke stanovení přiměřených pravidel pro 
pohostinské služby; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby do aktu o digitálních službách 
zahrnula návrh na povinné sdílení 

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
provedla posouzení a případně navrhla 
změny již existujících právních předpisů 
EU a aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
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informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné sdílení 
informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování, který by 
vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených 
pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních 
službách zahrnula návrh na povinné sdílení 
informací ze strany platforem na 
krátkodobém trhu s nájemním bydlením v 
souladu s pravidly pro ochranu údajů;

16. poukazuje na to, že expanzivní 
nárůst krátkodobých pronájmů k 
rekreačním účelům ve městech a 
oblíbených turistických destinacích vysává 
bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní 
vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila regulační rámec pro krátkodobé 
pronájmy ubytování ke stanovení 
přiměřených pravidel pro pohostinské 
služby s cílem zabránit „turistizaci“ a 
vyčerpávání městských center na úkor 
rezidentů; naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
aktu o digitálních službách zahrnula návrh 
na povinné sdílení informací ze strany 
platforem na krátkodobém trhu s nájemním 
bydlením v souladu s pravidly pro ochranu 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že v celé Evropské unii 
je více než 11 milionů prázdných obydlí; 
zdůrazňuje, že tyto domy a byty by 
umožnily ubytovat všechny bezdomovce i 
většinu lidí trpících vážnou deprivací v 
oblasti bydlení v Evropské unii; 
připomíná, že prázdná obydlí přispívají k 
poklesu nabídky bydlení, a tudíž k růstu 
cen a spekulacím; vyzývá členské státy, 
aby přijaly závazné právní předpisy, aby se 
takové bydlení dostalo na trh s nájemním 
bydlením za podmínek, které splňují 
kritéria důstojného bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 321
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že jako rostoucí 
majetková síla v členských státech by 
rodiny a mladí lidé, jakož i pracovní třída, 
jež vyvíjejí celý svůj život úsilí, měli mít 
možnost dosáhnout na získání majetku 
bez dědění; zdůrazňuje, že je třeba bojovat 
proti závislosti na placení pronájmu po 
celý život a podporovat myšlenku 
diverzifikovaného sousedství, pokud jde o 
nákup po pronájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
účast nájemníků při rozhodování o 
standardu a nákladech na renovaci; 
domnívá se, že veřejné financování by 
mělo být založeno na projektech, v nichž 
byla zaručena řádná účast nájemníků na 
plánování a provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby podporovala 
model nákladové neutrality bydlení 
(zahrnující nájmy, náklady na energii a 
místních daní), neboť kombinuje sociální 
a klimatické cíle a brání vystěhování v 
důsledku renovace, čímž zajišťuje, aby 
zvýšení pronájmu bylo plně vyváženo 
úsporami energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá Komisi, aby podporovala 
zavedení místních systémů kontroly cen 
pronájmu s cílem zajistit cenovou 
dostupnost bydlení a pronájmů na trhu s 
nájemním bydlením pro domy či byty, 
které budou inspirovány nejlepšími 
evropskými modely a výměnou 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. připomíná Komisi a členským 
státům, že pokud by neregulovaly trh s 
nemovitostmi a finanční subjekty působící 
na tomto trhu tak, aby byl zajištěn přístup 
k cenově dostupnému a vyhovujícímu 
bydlení pro všechny, znamenalo by to 
nesplnění jejich povinností týkajících se 
práva na bydlení; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily regulaci trhu s 
nemovitostmi tak, aby zajišťoval 
dostatečné cenově dostupné bydlení, aby 
nezůstávalo nevyužité bydlení a aby 
některé zisky z bydlení nebo jiných 
hospodářských činností byly 
přesměrovány tak, aby zajistily dostupnost 
odpovídajícího bydlení pro domácnosti s 
nízkými a středními příjmy a aby tato 
opatření zahrnovala zabránění jakékoli 
privatizaci veřejného a sociálního bydlení, 
která by snížila schopnost státu zajistit 
právo na vyhovující bydlení, zachování 
regulačního rámce pro pronájem, který 
zachová jistotu nájmů a cenově dostupné 



PE655.956v01-00 174/193 AM\1211950CS.docx

CS

bydlení pro nájemce, případně i 
prostřednictvím omezení výše nájmu, 
kontrol nebo zmrazení výše nájmu, 
požadavek úplného zveřejnění všech 
investic do bydlení s cílem pomoci 
předcházet korupci, praní peněz, daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem, ukládat daně z obytných 
nemovitostí a spekulací s půdou s cílem 
omezit krátkodobý další prodej 
nemovitostí a z neobývaných obytných 
nemovitostí a odstranit preferenční 
daňové úlevy ze svěřenských fondů pro 
investice do nemovitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16e. zdůrazňuje, že služby obecného 
hospodářského zájmu v oblasti bydlení by 
se měly řídit především specifickými 
vnitrostátními, regionálními nebo 
místními požadavky, neboť místní orgány 
mají pravomoc určit a řešit potřeby 
bydlení a životní podmínky různých 
skupin; připomíná, že pravidla EU v 
oblasti hospodářské soutěže se mohou 
nepoužít, pokud to vyžaduje plnění 
určitých služeb obecného hospodářského 
zájmu v oblasti bydlení; vyzývá k tomu, 
aby bylo odvětví bydlení zahrnuto do 
sociálních služeb obecného zájmu, a 
nikoli pouze do sociálního bydlení, neboť 
je to zásadní pro zaručení práva na 
cenově dostupné a důstojné bydlení pro 
všechny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 327
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16f. připomíná, že sociální bydlení je 
jediným odvětvím v rozhodnutí o službách 
obecného hospodářského zájmu, pro které 
Evropská komise zmiňuje cílovou skupinu 
(znevýhodnění občané nebo sociálně 
méně zvýhodněné skupiny) a že tomu tak 
není v případě nemocnic a dalších 
sociálních služeb; domnívá se, že to může 
omezit přijímání politik v oblasti služeb 
obecného hospodářského zájmu tak, aby 
bylo zajištěno sociální a cenově dostupné 
bydlení pro všechny, a mohlo by to bránit 
podpoře sociální skladby, rozmanitosti 
bytového fondu, neutralitě pronájmů a 
udržitelnému rozvoji měst; žádá Komisi, 
aby revidovala pravidla EU pro státní 
podporu s cílem rozšířit cílovou skupinu 
cenově dostupného bydlení, aby byla 
zaručena dostupnost dostatečně cenově 
dostupného bydlení pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 

vypouští se
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oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 330
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 

17. vyzývá členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení;
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pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; požaduje 
zejména, aby investice do dostupného 
bydlení nepodléhaly maastrichtským 
kritériím, protože dostupné bydlení nikdy 
není dluh, ale vždy investice; vyzývá dále 
k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
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v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro to, aby členské státy realizovaly 
potřebné ekologické a sociální veřejné 
investice, včetně investic souvisejících s 
rozvojem a zlepšováním sociálního, 
veřejného, cenově dostupného a 
energeticky účinného bydlení; vyzývá dále 
k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. zdůrazňuje, že investiční deficit v 
oblasti cenově dostupného bydlení činí 
57 miliard EUR ročně22a; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přednostně odstranily 
investiční mezeru v oblasti cenově 
dostupného bydlení; vyzývá v tomto 
ohledu k reformě Paktu o stabilitě a růstu, 
která umožní větší fiskální prostor pro 
udržitelné veřejné investice, zejména do 
sociálního a cenově dostupného bydlení; 
vyzývá dále k harmonizaci metodiky 
účtování amortizace pro investice do 
dostupného bydlení;

__________________
22a Zpráva pracovní skupiny na vysoké 
úrovni o investicích do sociální 
infrastruktury v Evropě: „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ (Podpora investic do sociální 
infrastruktury v Evropě (2018). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. poukazuje na to, že v roce 2017 
činily celkové výdaje členských států na 
sociální bydlení pouze 0,66 % evropského 
hrubého domácího produktu a dále se 
snižovaly; je přesvědčen, že různé 
vnitrostátní příklady ukazují, že politiky k 
potírání bezdomovectví vyžadují jak 
výstavbu sociálního bydlení, tak dostupné 
malé byty;

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k opatřením, která zajistí 
lepší přístup k investicím zaměřeným na 
zlepšení přístupu k cenově dostupnému 
bydlení, zejména k pronájmu sociálního 
bydlení; vyzývá dále k harmonizaci 
metodiky účtování amortizace pro 
investice do dostupného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu, která umožní větší fiskální prostor 
pro udržitelné veřejné investice, zejména 
do cenově dostupného bydlení; vyzývá 
dále k harmonizaci metodiky účtování 
amortizace pro investice do dostupného 
bydlení;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně odstranily investiční mezeru v 
oblasti cenově dostupného bydlení; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby zvýšily veřejné 
investice, zejména do cenově dostupného 
bydlení, přičemž připomíná význam Paktu 
o stabilitě a růstu; vyzývá dále k 
harmonizaci metodiky účtování amortizace 
pro investice do dostupného bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost;

vypouští se

Or. hu
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Pozměňovací návrh 338
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
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přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost;

přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily maximální 
transparentnost a předem stanovené 
normy při výběru příjemců sociálního 
bydlení s cílem zabránit korupci při 
přidělování tohoto bydlení a odchýlení se 
od cílů těchto opatření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 340
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování bude poskytnuto 
nejvíce znevýhodněným skupinám a 
mladým lidem, kteří zakládají rodiny a 
potřebuje náležité počáteční podmínky, a 
také na vytváření sociálně rozmanitých 
čtvrtí a posilování sociální soudržnosti; 
vzhledem k různým potřebám a 
okolnostem v městských a venkovských 
oblastech a dalším relevantním faktorům 
hraje místní i regionální úroveň 
rozhodující úlohu při dobře mířeném 
rozhodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci pravidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu upravila definici 
cílové skupiny sociálního a veřejně 
financovaného bydlení tak, aby 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a 
cenově dostupného bydlení nelze naplnit v 
rámci tržních podmínek, a aby zároveň 
zajistila, že financování nebude 
přesměrováno od nejvíce znevýhodněných 
skupin, a to s cílem odblokovat investice a 
zajistit dostupné bydlení, vytvářet sociálně 
rozmanité čtvrti a posilovat sociální 
soudržnost; vyzývá Komisi, aby schválila 
státní podporu v oblasti cenově 
dostupného bydlení bez ohledu na cílovou 
skupinu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že krize COVID-19 
zvýraznila krizi v oblasti bydlení, která 
ovlivňuje stále větší část obyvatelstva, 
která si již nemůže dovolit bydlení v 
soukromém obydlí; naléhavě žádá, aby 
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tato část obyvatelstva byla napříště 
zahrnuta do cílové skupiny pro dostupné 
bydlení; rovněž požaduje moratorium na 
vystěhování do roku 2021, a to vzhledem k 
závažným ekonomickým důsledkům 
pandemie a obtížím, které mají lidé se 
splácením hypotéky nebo nájemného;

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá financování sociálních a 
cenově dostupných úvěrů na bydlení 
prostřednictvím fondu InvestEU a v rámci 
širšího portfolia EIB; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila lepší dostupnost 
finančních prostředků EU a financování 
ze strany EIB pro místní a regionální, 
sociální a veřejné poskytovatele bydlení; 
vyzývá EIB, aby se pokusila posílit 
relevantnost výstupů prostřednictvím 
cílené technické pomoci a užší spolupráce 
s finančními zprostředkovateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že nejistá práce a 
chudoba pracujících podkopávají přístup 
k bankovním úvěrům a výrazně zvyšují 
výši nákladů na bydlení; vyzývá Komisi a 
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členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná 
legislativní opatření k boji proti nejistému 
zaměstnání a chudobě pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vybízí členské státy, aby zajistily, že 
všechny budoucí projekty výstavby a 
obnovy bytového fondu budou zaměřeny 
na inteligentní budovy, kde lze spotřebu 
vody a energie monitorovat a zvýšit jejich 
nákladovou efektivitu v souladu s cíli 
Evropské unie v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že pandemie COVID-19 
zvyšuje výskyt domácího násilí a 
zneužívání dětí; vyzývá členské státy, aby 
investovaly do dodatečných a přiměřených 
přechodných útočišť pro oběti prchající se 
před těmito situacemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu 
ESF +, programu Horizont Evropa a 
nástroje Next Generation EU dále 
navýšily investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU, facility na podporu 
oživení a odolnosti a investiční iniciativy 
pro reakci na koronavirus (CRII) & 
investiční iniciativy pro reakci na 
koronavirus plus (CRII +) dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
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zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného bydlení na základě 
zásady neutrality mezi vlastnictvím 
bydlení nebo pronajatým bydlením bez 
ohledu na to, zda jde o soukromé, veřejné 
nebo sociální bydlení a řešení problému 
bezdomovectví a vyloučení z přístupu k 
bydlení v EU a aby zajistily větší 
součinnost mezi těmito nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU, zejména pokud jde o 
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investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

Nástroj obnovy a odolnosti a národní 
plány na podporu oživení a odolnosti, dále 
navýšily investice do vyhovujícího, 
energeticky účinného a cenově dostupného 
sociálního bydlení a řešení problému 
bezdomovectví a vyloučení z přístupu k 
bydlení v EU a aby zajistily větší 
součinnost mezi těmito nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do různých typů cenově 
dostupného a energeticky účinného 
sociálního bydlení, jako jsou rodinné 
domy i domy zaměřené na samostatně 
žijící obyvatele a řešení problému 
bezdomovectví a vyloučení z přístupu k 
bydlení v EU a aby zajistily větší 
součinnost mezi těmito nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, fondu InvestEU, 
programu Horizont Evropa a nástroje Next 
Generation EU dále navýšily investice do 
cenově dostupného a energeticky účinného 
sociálního bydlení a prostřednictvím fondu 
ESF + a REACT-EU navýšily investice do 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím zajištění větší míry 
součinnosti Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU zajistily odpovídající 
zdroje na investice v EU do cenově 
dostupného sociálního bydlení a do řešení 
problému bezdomovectví a vyloučení z 
přístupu k bydlení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF 
+, programu Horizont Evropa a nástroje 
Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního bydlení a 
řešení problému bezdomovectví a 
vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby 
zajistily větší součinnost mezi těmito 
nástroji;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, fondu InvestEU, fondu 
ESF +, programu Horizont Evropa a 
nástroje Next Generation EU dále navýšily 
investice do cenově dostupného a 
energeticky účinného sociálního a 
veřejného bydlení a řešení problému 
bezdomovectví a vyloučení z přístupu k 
bydlení v EU a aby zajistily větší 
součinnost mezi těmito nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad tím, že 
místní subjekty nebo organizace menší 
velikosti nemají vždy znalost o veřejném 
financování a že evropské postupy se 
mohou zdát vzdálené nebo složité; 
navrhuje vytvoření jednotného fondu, 
který nastolí součinnost a propojí 
prostředky již existujících fondů 
pronajímatelů, což umožní místním 
aktérům a organizacím menší velikosti 
jejich jasnější identifikaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 356
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby obnovila síť 
kontaktních míst pro bydlení v členských 
státech s cílem zajistit mechanismus pro 
výměnu informací a znalostí a posílit 
monitorování cenově dostupných potřeb a 
politik v oblasti bydlení v členských 
státech Evropské unie, včetně měst a 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby lépe 
podporovala úvěry poskytované 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům ze strany EIB s cílem lépe 
chránit veřejné investice do služeb 
obecného hospodářského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby podněcovala k 
využívání evropských programů, které 
podporují obnovu domů s cílem zajistit 
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cenově dostupné bydlení;

Or. el

Pozměňovací návrh 359
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi, aby uznala, 
podporovala a financovala svěřenecké 
pozemkové komunity a další formy 
komunitně vedeného, demokratického a 
kooperativního bydlení jako legitimní a 
životaschopné prostředky k zajištění 
tržního a sociálního bydlení a aby 
povzbuzovala členské státy k jejich 
uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
udržitelný přístup k využívání půdy ve 
městech, například aby upřednostňovala 
rekonstrukci opuštěných domů před 
výstavbou nových budov (stejné platí pro 
průmyslové oblasti);

Or. en
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