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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα 
το άρθρο 3 παράγραφος 3, και τη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 14, 
148, 151, 153 και 160 και το Πρωτόκολλο 
26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα 
το άρθρο 3 παράγραφος 3, και τη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 14, 
148, 151, 153, 160 και 168 και το 
Πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 2
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ειδικότερα τα άρθρα 8 και 25 
αυτής,

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους 
ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο 
διατύπωσε τη δέσμευσή του για την 
υλοποίησή τους, και ιδίως τον ΣΒΑ 11 για 
τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες που 
επιδιώκει ειδικούς στόχους για το 2030, 
όπως τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων 
σε κατάλληλη, ασφαλή, οικονομικά 
προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες 
και την αναβάθμιση των παραγκουπόλεων, 
καθώς και τη βελτίωση της χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης 
και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, 
ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και 
διαχείριση των ανθρωπίνων οικισμών σε 
όλες τις χώρες,

– έχοντας υπόψη τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους 
ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο 
διατύπωσε τη δέσμευσή του για την 
υλοποίησή τους, και ιδίως τον ΣΒΑ 11 για 
τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες που 
επιδιώκει ειδικούς στόχους για το 2030, 
όπως τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων 
σε κατάλληλη, ασφαλή, οικονομικά 
προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες 
και την αναβάθμιση των παραγκουπόλεων, 
καθώς και τη βελτίωση της χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης 
και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, 
ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και 
διαχείριση των ανθρωπίνων οικισμών σε 
όλες τις χώρες, καθώς και τον ΣΒΑ 3 για 
την εξασφάλιση της υγείας και την 
προώθηση της ευημερίας σε όλες τις 
ηλικίες,

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ το 2018 για τη στέγαση 
και την υγεία με τίτλο «Συστάσεις υπέρ 
της υγιούς στέγασης για ένα βιώσιμο και 
ισότιμο μέλλον» (Recommendations to 
promote healthy housing for a sustainable 
and equitable future),1α

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

Or. en

Τροπολογία 5
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Νέο αστικό 
θεματολόγιο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 
του 2016 στη Διάσκεψη του OHΕ για τη 
Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη (Habitat III), που 
πραγματοποιείται ανά εικοσαετία,

Or. pl

Τροπολογία 6
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών 
της 30ής Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την 
κατάλληλη στέγαση ως συνιστώσα του 
δικαιώματος σε κατάλληλο βιοτικό 
επίπεδο και σχετικά με το συνακόλουθο 
δικαίωμα μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις 
(A/HRC/31/54) 1a, η οποία αναλύει την 
αστεγία ως παγκόσμια κρίση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που απαιτεί επειγόντως 
απάντηση παγκοσμίου εμβέλειας,
__________________
1α 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
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spx?si=A/HRC/31/54

Or. en

Τροπολογία 7
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προστασία των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της 
νόσου COVID-198α,
__________________
8α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Τροπολογία 8
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία8β,
__________________
8β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. ro
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την αναπηρία11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
2ας Μαρτίου 2020 σχετικά με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την αναπηρίαμετά το 202011,

__________________ __________________
11 EE C 356 της 4.10.2018, σ. 110. 11 EE C 356 της 2.3.2020, σ. 110.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών 
της 26ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
υλοποίηση του δικαιώματος κατάλληλης 
στέγασης, το οποίο διατύπωσε ο Ειδικός 
Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών ως 
συνιστώσα του δικαιώματος σε 
κατάλληλο βιοτικό επίπεδο, και σχετικά 
με το δικαίωμα συνακόλουθο δικαίωμα 
μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις,

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη 
σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, και συγκεκριμένα τον 
τίτλο VIII (στέγαση),1α

__________________
1α 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα 
ΛΟΑΔΜ ΙΙ που διεξήγαγε ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2020,

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών «Στέγαση για 
όλους»,20α

__________________
20α https://www.housingforall.eu/

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νομική 
αναγνώριση ταυτότητας φύλου στην ΕΕ 
η πορεία των διεμφυλικών ατόμων προς 
την πλήρη ισότητα» (Legal gender 
recognition in the EU:

the journeys of trans people towards full 
equality) του Ιουνίου 2020,1α

__________________
1α 
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
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Τροπολογία 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και 
σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής 
και στεγαστικής βοήθειας προς 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε 
όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς 
πόρους, και ότι η πρόσβαση στη στέγαση 
πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση για 
την πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και για την αξιοπρεπή 
διαβίωση·

Or. hu

Τροπολογία 16
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί πρότυπο, 
το οποίο πρέπει να θεωρείται ως 
προϋπόθεση για την αξιοπρεπή διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 17
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το προσδόκιμο ζωής των αστέγων 
είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 
του γενικού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 18
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Or. nl

Τροπολογία 19
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στην κατάλληλη στέγαση 
αποτελεί δικαίωμα όλων μας, το οποίο 
συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 151 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που 
ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 
18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό 
Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 
του 1989, έχουν ως στόχους την 
προώθηση της απασχόλησης, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας – ώστε να καταστήσουν δυνατή 
την εναρμόνισή τους με παράλληλη 
διατήρηση της προόδου – την κατάλληλη 
κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 
διάλογο και την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων που θα διασφαλίσουν 
ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού·

Or. en
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Τροπολογία 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών, η 
στέγη παρέχει χώρο για ζωή, 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
εκπλήρωση άλλων θεμελιωδών και 
ανώτερων αναγκών·

Or. pl

Τροπολογία 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
δεν έχει καμία άμεση αρμοδιότητα στην 
πολιτική στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
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των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ένωση 
αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος όπως προβλέπονται στις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, με στόχο την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος είναι υπηρεσίες που 
ταξινομούνται από τις δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών ως γενικού 
συμφέροντος, και, συνεπώς, υπόκεινται 
σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας και μπορούν να παρέχονται 
είτε από το κράτος είτε από τον ιδιωτικό 
τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
υπηρεσίες εντάσσουν την κοινωνική 
στέγαση στην κατηγορία των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, διότι οι 
εν λόγω υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των ευάλωτων πολιτών και 
συνάδουν με τις αρχές της αλληλεγγύης 
και της ισότιμης πρόσβασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής που αφορά «ένα ποιοτικό 
πλαίσιο για υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
στην Ευρώπη» (ΥΚΩ) διασφαλίζει την 
πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικές 
υπηρεσίες και προάγει την ποιότητα στον 
τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πολλές 
αρμοδιότητες που αφορούν την 
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στεγαστική αγορά, μεταξύ των οποίων 
επισημαίνονται οι εξής: τραπεζική 
εποπτεία, νομισματική πολιτική, δάνεια, 
υποθήκες, διαδικασίες διακανονισμού 
χρεών, δυνατότητα παρέμβασης σε 
περίπτωση χρηματοοικονομικής 
φούσκας, δημόσιο κόστος κοινωνικής 
χρηματοδότησης της στέγασης, και μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
των κρατών μελών οφείλουν να ορίζουν 
τη δική τους πολιτική στέγασης και να 
προβαίνουν στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να εξασφαλίζουν την 
υλοποίηση αυτού του θεμελιώδους 
δικαιώματος εντός της εκάστοτε δικής 
τους στεγαστικής αγοράς, σύμφωνα με 
τις ανάγκες των κατοίκων τους, με σκοπό 
την παροχή πρόσβασης σε αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση σε όλους 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η εκτέλεση εργασιών ΥΓΟΣ, όπως η 
παροχή κοινωνικής και οικονομικά 
προσιτής στέγασης, θα πρέπει να 
βασίζεται στον «ουσιώδη ρόλο ... 
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών» που θα δρουν «όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στις ανάγκες» και θα παρέχουν 
αναλογική στήριξη στο πεδίο της 
στέγασης και στις κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αδυναμίες της στεγαστικής αγοράς 
απειλούν την κοινωνική συνοχή στην 
Ευρώπη, αυξάνουν την αστεγία και τη 
φτώχεια και υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη στη δημοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
καταπολέμηση όλων αυτών των 
προκλήσεων, οι εθνικές και τοπικές αρχές 
πρέπει να είναι σε θέση να χαράξουν 
κατάλληλες πολιτικές στέγασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων κρατικών 
ενισχύσεων, για τη διαμόρφωση των 
προϋποθέσεων και τη στήριξη 
επενδύσεων στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση·

Or. en
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Τροπολογία 28
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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πρωτοφανή κυριαρχία ιδιωτικών 
εργολάβων και επενδυτών στα 
συστήματα στέγασης που έχει ως 
αποτέλεσμα η στέγαση συχνά να 
αποκόπτεται από την κοινωνική 
διάστασή της και να αντιμετωπίζεται ως 
προϊόν προς κερδοσκοπία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες εθνικές πρακτικές 
έχουν διευκολύνει και ενθαρρύνει την 
αλλαγή του ρόλου του ιδιωτικού τομέα 
στη στέγαση, για παράδειγμα μέσω της 
παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων σε 
κερδοσκόπους του κλάδου των ακινήτων, 
φορολογικών πλεονεκτημάτων σε 
ιδιοκτήτες κατοικιών και 
«προγραμμάτων μόνιμης άδειας 
διαμονής επενδυτών» σε αλλοδαπούς 
επενδυτές ή μέσω της απορρύθμισης των 
αγορών εκμίσθωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, μέσω νομοθετικών πράξεων, 
πολιτικών και προγραμμάτων, πολλά 
κράτη αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
προϊόν προς εμπορία και κερδοσκοπία 
και όχι ως κοινωνικό αγαθό και 
ανθρώπινο δικαίωμα·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή μεσαία 
εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι 
αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή 
διατρέχουν κίνδυνο έξωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι 
αντιμέτωπη με μια στεγαστική κρίση και 
ότι ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των 
ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή 
μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι 
είναι αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες (17,1% του 
πληθυσμού της ΕΕ των 27 κατοικεί σε 
υπερπλήρεις κατοικίες), ή είναι άστεγοι ή 
διατρέχουν κίνδυνο έξωσης (4,3% του 
πληθυσμού βιώνει σοβαρή στέρηση 
στέγης)20β·

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

Or. en

Τροπολογία 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή μεσαία 
εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι 
αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή 
διατρέχουν κίνδυνο έξωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ σε 
χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, 
οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με 
περιορισμούς στις οικονομικές τους 
δυνατότητες, με υπερβολικές δαπάνες 
στέγασης, και με ανθυγιεινές, χαμηλής 
ποιότητας συνθήκες στέγασης, σε 
ενεργειακά μη αποδοτικές ή υπερπλήρεις 
κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή διατρέχουν 
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κίνδυνο έξωσης·

Or. hu

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή μεσαία 
εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι 
αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή 
διατρέχουν κίνδυνο έξωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή μεσαία 
εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι 
αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι·

Or. fr

Τροπολογία 32
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα 
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν στην ΕΕ σε χαμηλά ή μεσαία 
εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι 
αντιμέτωποι με περιορισμούς στις 
οικονομικές τους δυνατότητες, με 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης, και με 
ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες 
στέγασης, σε ενεργειακά μη αποδοτικές ή 
υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμότων ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ 
σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά 
κλιμάκια, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με 
περιορισμούς στις οικονομικές τους 
δυνατότητες, με υπερβολικές δαπάνες 
στέγασης, και με ανθυγιεινές, χαμηλής 
ποιότητας συνθήκες στέγασης, σε 
ενεργειακά μη αποδοτικές ή υπερπλήρεις 
κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή διατρέχουν 



PE655.956v01-00 20/216 AM\1211950EL.docx

EL

διατρέχουν κίνδυνο έξωσης· κίνδυνο έξωσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που 
δαπανά περισσότερο από το 40% του 
διαθέσιμου εισοδήματός του για τη 
στέγαση ανήλθε σε 10,2% την περίοδο 
από το 2010 έως το 2018, παρά τις 
ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των κατοικιών αυξάνονται σταθερά σε 
ετήσια βάση και με ταχύτερο ρυθμό από 
το διαθέσιμο εισόδημα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στέγαση συνιστά τη 
μεγαλύτερη δαπάνη για τους Ευρωπαίους 
πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 35
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο στον 
εαυτό της να καταστήσει τα κτίρια 
ενεργειακά αποδοτικότερα·

Or. ro

Τροπολογία 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αστεγίας έχουν αυξηθεί την 
τελευταία δεκαετία σε πολλά κράτη μέλη 
της ΕΕ λόγω του αυξανόμενου κόστους 
στέγασης, του αντικτύπου της 
οικονομικής κρίσης και των 
συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας που 
υπονόμευσαν την αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων πολιτικών για την 
καταπολέμηση της αστεγίας, 
συμπεριλαμβανομένων του παγώματος ή 
της περικοπής κοινωνικών 
προγραμμάτων και παροχών·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στεγαστική αγορά, κατά τις εκτιμήσεις, 
αποφέρει περίπου 25 τρισεκατομμύρια 
ευρώ: συνεπώς, είναι κομβικής σημασίας 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
αποτελεί κινητήρια δύναμη της 
οικονομικής δραστηριότητας, καθώς 
επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, 
την ενεργειακή απόδοση, τη ζήτηση και 
ανθεκτικότητα των υποδομών, τις 
βιώσιμες μεταφορές και την αστική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική προσιτότητα της στέγασης 
και οι συνθήκες στέγασης για τους 
ιδιοκτήτες και μισθωτές με χαμηλό 
εισόδημα έχουν επιδεινωθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 38% των νοικοκυριών που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας δαπανούν 
περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους για στέγαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ 
έχουν φτάσει τα 156 εκατομμύρια, εάν 
ληφθούν υπόψη οι δαπάνες στέγασης·

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ιδρύματος 
Eurofound, η ακατάλληλη στέγαση 
κοστίζει στις οικονομίες της ΕΕ, σε 
ετήσια βάση, 195 δισεκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
ενοικίασης στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 
την τελευταία δεκαετία και ότι από το 
2007 έως το 2019 οι τιμές κατοικιών 
έχουν σημειώσει αύξηση σε 22 κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κερδοσκοπικές αγορές ακινήτων 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συνεχή 
αύξηση στις τιμές των κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 
της κοινωνικής στέγασης έχει περιοριστεί 
από το 1980 διότι αφενός έχουν αυξηθεί 
οι πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες και 
αφετέρου η ελευθέρωση και η 
ιδιωτικοποίηση διαδραματίζουν κυρίαρχο 
ρόλο στην κατάρτιση και υλοποίηση των 
πολιτικών στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία μετά την έξαρση 
της πανδημίας COVID-19, η οικονομική 
ύφεση και η απώλεια θέσεων εργασίας 
ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να αυξήσουν 
περαιτέρω τις υπερβολικές δαπάνες 
στέγασης καθώς και τα ποσοστά 
αστεγίας στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στεγαστική κρίση πλήττει εντονότερα τις 
αστικές περιοχές σε πολλά κράτη μέλη 
όπου η εξεύρεση οικονομικά προσιτής 
στέγης σε τιμές της αγοράς έχει καταστεί 
δυσχερής ακόμα και για τα νοικοκυριά 
μεσαίου εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βη. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, 
το χάσμα δημοσίων επενδύσεων σε 
προσιτή στέγαση ανέρχεται στα 
57 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος, και 
προέρχεται κυρίως από χάσματα στο εν 
εξελίξει κοινωνικό απόθεμα στέγασης και 
στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 46
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 είχε ολέθριο αντίκτυπο στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ο οποίος 
εκτιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας20α για το δεύτερο τρίμηνο σε 
απώλειες ωρών εργασίας που 
ισοδυναμούν με 44 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 
μπορεί να καταστήσει αδύνατον για 
εκατομμύρια πολίτες να πληρώσουν το 
ενοίκιο ή το στεγαστικό τους δάνειο·
__________________
20α ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Fifth edition. [Η νόσος 
COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας 
(πέμπτη έκδοση)]

Or. ro

Τροπολογία 47
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτες ομάδες 
όπως οι μειονότητες, οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με αναπηρία και οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, απειλούνται σοβαρά από 
αυτούς τους κινδύνους·
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Or. en

Τροπολογία 48
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση, 
τη ζήτηση για μικρούς χώρους διαβίωσης 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Or. nl

Τροπολογία 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας σε 
ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία 50
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
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της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη 
στεγαστική ανασφάλεια, την υπερχρέωση 
και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

της νόσου COVID-19 θα μπορούσε να 
επιδεινώσει τη στεγαστική ανασφάλεια, 
την υπερχρέωση και τον κίνδυνο έξωσης 
και αστεγίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
κατάλληλης στέγασης, που συνεπάγεται 
τόσο την υλική απουσία επαρκούς 
στέγασης όσο και την κοινωνική απουσία 
ασφαλούς χώρου για την ανάπτυξη 
οικογενειακών ή κοινωνικών σχέσεων και 
για τη συμμετοχή στη ζωή της 
κοινότητας1α, αποτελεί σοβαρή πρόκληση 
για πολλούς πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υφίστανται ακριβή 
αριθμητικά δεδομένα για τον αριθμό των 
αστέγων στην ΕΕ και ότι τα ορθώς 
συλλεχθέντα δεδομένα αποτελούν τη 
βάση κάθε αποτελεσματικής δημόσιας 
πολιτικής·
__________________
1α Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
κατάλληλη στέγαση ως συνιστώσα του 
δικαιώματος σε κατάλληλο βιοτικό 
επίπεδο και σχετικά με το συνακόλουθο 
δικαίωμα μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις 
A/HRC/31/54

Or. en

Τροπολογία 52
Miriam Lexmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 επιδείνωσε την 
κατάσταση των μη κυβερνητικών και 
φιλανθρωπικών οργανώσεων που 
συνήθως συνδράμουν άτομα με δυσχερή 
στέγαση ή διαβίωση και προκάλεσε 
ανασφάλεια ως προς τη συνέχιση των 
υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απαιτήσεις αυτοαπομόνωσης και 
καραντίνας που επιβλήθηκαν από τα 
κράτη μέλη είχαν ως αποτέλεσμα να 
αναγκαστούν πολλοί ευρωπαίοι πολίτες 
να συγκατοικήσουν με άλλους·

Or. ro

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 
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Δικαιωμάτων αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο 
της Αρχής 19, τα ζητήματα της 
στεγαστικής βοήθειας και της αστεγίας·

Δικαιωμάτων αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο 
της Αρχής 19, τα ζητήματα της 
στεγαστικής βοήθειας και της αστεγίας και 
ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα 
παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης προς 
υλοποίηση των ανωτέρω έως τον 
Φεβρουάριο του 2021·

Or. en

Τροπολογία 55
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
της αστεγίας θα πρέπει να περιέχει τόσο 
την υλική απουσία επαρκούς στέγασης 
όσο και την κοινωνική απουσία ασφαλούς 
χώρου για την ανάπτυξη οικογενειακών ή 
κοινωνικών σχέσεων και για τη 
συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, και 
θα πρέπει να θεωρείται ως μια μορφή 
συστημικών διακρίσεων και κοινωνικού 
αποκλεισμού, αναγνωρίζοντας ότι η 
στέρηση στέγης οδηγεί στη διαμόρφωση 
μιας κοινωνικής ταυτότητας «αστέγων» 
ως κοινωνικής ομάδας που υπόκειται σε 
διακρίσεις και στιγματισμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι άστεγοι θα πρέπει να 
θεωρούνται ως κάτοχοι δικαιωμάτων που 
είναι ανθεκτικοί στον αγώνα για την 
επιβίωση και την αξιοπρέπεια και να 
αναγνωρίζονται ως κεντρικοί παράγοντες 
του κοινωνικού μετασχηματισμού που 
είναι απαραίτητος για την πραγμάτωση 
του δικαιώματος κατάλληλης στέγασης1α·
__________________
1α Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
κατάλληλη στέγαση ως συνιστώσα του 
δικαιώματος σε κατάλληλο βιοτικό 
επίπεδο και σχετικά με το συνακόλουθο 
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δικαίωμα μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις 
A/HRC/31/54

Or. en

Τροπολογία 56
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστεγία 
συνιστά σοβαρή απειλή για την 
αξιοπρέπεια, το αίσθημα του ανήκειν και 
για την ίδια τη ζωή και είναι θεμελιωδώς 
ασυμβίβαστη με τους στόχους κοινωνικής 
προόδου της ΕΕ και με το κοινωνικό 
μοντέλο της·

Or. en

Τροπολογία 57
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική στέγασης υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska



PE655.956v01-00 32/216 AM\1211950EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
το 17,1 % των κατοίκων της ΕΕ ζούσαν 
σε υπερπλήρεις κατοικίες1α·
__________________
1Α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/el

Or. pl

Τροπολογία 59
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 60
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η οικονομικά προσιτή στέγαση 
πρέπει να εξετάζεται συνολικά σε σχέση 
με εισοδηματικά μοντέλα και εξελίξεις, τη 
δίκαιη κατανομή και τις υπερβολικές 
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αυξήσεις των στεγαστικών δαπανών, και 
ότι εμπεριέχει μια σαφή διάσταση του 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Eurostat, υπάρχει έλλειψη 
κοινωνικής, οικονομικά προσιτής και 
προσβάσιμης στέγασης (το 9,6 % του 
πληθυσμού της ΕΕ των 27 κατοικεί σε 
νοικοκυριά που δαπανούν το 40% ή και 
παραπάνω του μέσου διαθέσιμου 
εισοδήματός τους για στέγαση)20γ;

__________________
20γ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/el

Or. en

Τροπολογία 62
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης στέγασης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαθεσιμότητα κοινωνικής, 
οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης 
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στέγασης διαφέρει σημαντικά στα 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, 
η αύξηση του ποσοστού των υπερβολικών 
δαπανών στέγασης είναι εντόνως 
αξιοσημείωτη στο φτωχότερο 
πεμπτημόριο (αύξηση 2,1% από το 2005)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ποσοστά 
για τις υπερβολικές δαπάνες στέγασης 
παρουσιάζουν μείωση στις δύο κορυφαίες 
εισοδηματικές κλίμακες (δηλ. τα 
υψηλότερα πεμπτημόρια) σε σχέση με το 
2008, σε αντίθεση με το χαμηλότερο 
πεμπτημόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι για 
τα τρία φτωχότερα πεμπτημόρια, οι 
υπερβολικές δαπάνες στέγασης 
εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από το 
2005·

Or. en

Τροπολογία 64
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εξευγενισμός γειτονιών, η 
τουριστικοποίηση και η 
χρηματιστηριοποίηση των στεγαστικών 
αγορών ενθάρρυναν την απότομη και 
συνεχόμενη αύξηση στις τιμές κατοικιών 
και στα μισθώματα της αγοράς, όπως 
παρατηρείται ιδίως στις πόλεις και τις 
(προ)αστιακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 οι 
τιμές των κατοικιών είχαν αυξηθεί 
σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη συγκριτικά 
με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία τρία χρόνια οι τιμές των 
κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 
μέσο όρο κατά 5 %·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόβλημα της στέγασης σπάνια τίθεται 
υπό το πρίσμα της κοινωνικής 
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πρόσβασης στην ιδιοκτησία·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπερβολική προστασία των ενοικιαστών 
ή η βραδύτητα των διαδικασιών έξωσης 
οδηγεί σε πολύ μεγάλη αύξηση των 
εγγυήσεων που απαιτούνται για την 
ενοικίαση μιας κατοικίας και, συνεπώς, 
συμβάλλει στη μείωση του αριθμού της 
ιδιωτικής στέγης στην αγορά ακινήτων·

Or. fr

Τροπολογία 68
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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική 
στέγαση είναι σε ύφεση τα τελευταία 
χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κυβερνητικές δαπάνες για την κοινωνική 
στέγαση (μεταφορές και κεφάλαια) 
κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 
με καθοδική τάση, καθώς 
αντιπροσωπεύουν μόλις 0,66% του 
ευρωπαϊκού ΑΕΠ·
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Or. en

Τροπολογία 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποκατάσταση των περιουσιακών 
στοιχείων που υφίσταντο πριν από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ορισμένες 
χώρες της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα οι 
ενοικιαστές των εν λόγω κατοικιών να 
ζουν σε πολύ ευάλωτες συνθήκες, υπό 
διαρκή απειλή έξωσης·

Or. en

Τροπολογία 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικιστικό απόθεμα της ΕΕ αυξάνεται 
συστηματικά, κι όμως η έλλειψη 
στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα·

Or. pl

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που υιοθετούν ένα καθολικό πρότυπο 
κοινωνικής στέγασης τείνουν να 
διαθέτουν διευρυμένους τομείς στέγασης, 
με υπέρτατο στόχο την προαγωγή της 
κοινωνικής ανάμειξης με σκοπό την 
πρόληψη των κοινωνικοοικονομικών 
διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
επίπεδο δημόσιων δαπανών στην 
κοινωνική στέγαση στην Ευρώπη 
διαφέρει από χώρα σε χώρα, και 
ορισμένες χώρες αποδίδουν μεγαλύτερη 
έμφαση στη δημόσια στήριξη της 
στέγασης σε σύγκριση με άλλες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες 
η κοινωνική στέγαση τείνει να είναι 
χαμηλότερη σε σχέση με άλλους τομείς 
δημόσιων δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ανάγκη κοινωνικής στέγασης έχει 
καταστεί ακόμη πιο σημαντική (ιδίως την 
επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
του 2008) καθώς τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν 
αυξημένες οικονομικές πιέσεις ως προς 
τη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
των ολοκληρωμένων έργων στέγασης δεν 
βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση σε 
στέγαση όσων τα εισοδήματα είναι πολύ 
χαμηλά για να έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα 
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μισθώματα της αγοράς και πολύ υψηλά 
για να είναι επιλέξιμοι για κοινωνική 
στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόβλημα αυτό επηρεάζει ιδίως όσους 
ανατρέφουν παιδιά μόνοι τους, όσους 
έχουν μεγάλη οικογένεια και τους νέους 
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, 
το 28,5 % των νέων ηλικίας 25-34 ετών 
ζουν με τους γονείς τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ποσοστό αυτό επηρεάζεται 
από πολιτισμικούς παράγοντες καθώς και 
από τη διαθεσιμότητα κατοικιών1β·
__________________
1β 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1.

Or. pl

Τροπολογία 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10,3 % 
των ανθρώπων στην ΕΕ επιβαρύνονται 
υπερβολικά από τα έξοδα στέγασης1γ·
__________________
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1γ 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a〈=en.

Or. pl

Τροπολογία 75
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς 
συνθήκες στέγασης και η αστεγία έχουν 
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην 
ψυχική υγεία των ανθρώπων·

Or. ro

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ 
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αναγνώρισε τη στέγαση ως βασικό τομέα 
για δράσεις αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων στην υγεία 20α ·
__________________
20α 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο τη 
σωματική και ψυχική υγεία, την ευημερία 
και την ποιότητα ζωής και την 
αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά και την 
πρόσβασή τους στην απασχόληση και σε 
άλλες οικονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 78
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την υγεία, 
την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 
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ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

ανθρώπων, αλλά και την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση και σε άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και 
στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μια διαρκή 
μάστιγα, πλήττουσα πάνω από 
50 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ21α 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της 
COVID-19 οδηγεί στην εμβάθυνση της 
κρίσης καθώς ο κατ’ οίκον περιορισμός 
προκαλεί την εκτόξευση της 
κατανάλωσης ενέργειας και των 
λογαριασμών και καθώς μεγάλος αριθμός 
εργαζομένων έχασαν τις εργασίες τους ή 
μέρος του εισοδήματός τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά 
χαμηλότερου εισοδήματος δαπανούν 
περισσότερα για την ενέργεια·
__________________
21α Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(COM(2019)0640), σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 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



AM\1211950EL.docx 43/216 PE655.956v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στεγαστική κρίση πλήττει τόσο εύπορες 
όσο και λιγότερο εύπορες χώρες, 
πυροδοτώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και τον χωρικό διαχωρισμό, 
επηρεάζοντας δυσανάλογα, μεταξύ 
άλλων, τους φτωχούς εργαζομένους, τους 
ηλικιωμένους που διαμένουν μόνοι τους, 
τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους νέους 
που προσπαθούν να δημιουργήσουν το 
νοικοκυριό τους, τα άτομα με αναπηρία, 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

Or. en

Τροπολογία 81
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2,1 % 
των ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν 
εσωτερικό μπάνιο, ντους ή εγκαταστάσεις 
αποχωρητηρίου στις κατοικίες τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
πολίτες εντοπίζονται σε πέντε κράτη 
μέλη: Ρουμανία (27,7 %), Βουλγαρία 
(15,3 %), Λιθουανία (10,6 %), Λετονία 
(9,9 %) και Εσθονία (5,3 %)20α·
__________________
20α 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1. 

Or. ro
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Τροπολογία 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από 
ανεπαρκείς επενδύσεις για την πρόσβαση 
σε εγκαταστάσεις υγιεινής και βασικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, του 
φυσικού αερίου, της κεντρικής 
θέρμανσης και του ευρυζωνικού 
διαδικτύου·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 
2050 το ποσοστό των ατόμων 65 ετών και 
άνω αναμένεται να φτάσει το 29% του 
συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού[1], και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της 
COVID-19 απέδειξε την επισφαλή 
κατάσταση στην οποία διαβιούν οι 
ηλικιωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 84
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο 
ποσοστό των κατοικιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη συνίσταται από παλαιά κτίρια 
που έχουν ξεπεράσει την αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν πολλά κτίρια σε 
σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης που 
δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με τις 
συνιστώμενες παραμέτρους για να 
αντέχουν τους σεισμούς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κτίρια που διατρέχουν 
μεγάλο κίνδυνο από σεισμούς θέτουν σε 
κίνδυνο τις ζωές των ευρωπαίων 
πολιτών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλου 
σεισμού·

Or. ro

Τροπολογία 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πάνω 
από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ 
υπάρχουν πια 500 και πλέον κατοικίες 
ανά 1.000 κατοίκους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αριθμός αυτός είναι 
υψηλότερος σε χώρες που αποτελούν 
τουριστικούς προορισμούς, όπου οι 
παραθεριστικές κατοικίες που έχουν 
κατασκευαστεί για χρήση κατά την 
υψηλή τουριστική περίοδο σε κομβικά 
τουριστικά μέρη δεν συμβάλλουν στην 
ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών 
της ευρύτερης κοινωνίας1δ·
__________________
1δ https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-
Housing-stock-and-construction.pdf.
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Or. pl

Τροπολογία 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύμα 
ανακαινίσεων πρέπει να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, στη μείωση του κόστους και 
της κατανάλωσης ενέργειας, και, κατά 
συνέπεια, να συμβάλει στην άμβλυνση της 
ενεργειακής φτώχειας και την ενίσχυση 
της άνεσης, των συνθηκών υγείας και 
διαβίωσης για όλους·

Or. en

Τροπολογία 87
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Romeo Franz, 
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή 
στέγαση είναι δυσχερέστερη για τις 
γυναίκες, τη νεολαία και τα άτομα σε 
ευάλωτες συνθήκες όπως τα νεαρά 
άνεργα ζευγάρια, οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι πολυμελείς οικογένειες, οι 
ηλικιωμένοι, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, οι 
μετανάστες, οι πρόσφυγες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα άτομα που πάσχουν από 
σωματικές ή ψυχιατρικές ασθένειες, τα 
μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά·
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Or. en

Τροπολογία 88
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 αποκάλυψε ότι οι 
περισσότεροι εποχικοί εργαζόμενοι στην 
Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή 
στέγαση που πληροί τις υποχρεωτικές 
υγειονομικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις 
τήρησης των φυσικών αποστάσεων·

Or. ro

Τροπολογία 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό στέρησης στέγης σε ολόκληρη 
την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
μερίδας του πληθυσμού που ζει σε 
υποβαθμισμένες κατοικίες, είναι 17,7 %1ε·
__________________
1ε 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1.

Or. pl
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Τροπολογία 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνίες γερνάνε και υφίστανται 
δημογραφικές αλλαγές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στεγαστικές ανάγκες 
μεταβάλλονται με την ηλικία σύμφωνα με 
τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στην 
οικογενειακή κατάσταση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εμπόδια της στέγασης 
περιλαμβάνουν τη μη προσβασιμότητα, 
τη μοναξιά, ανησυχίες για την ασφάλεια 
και το κόστος συντήρησης·

Or. pl

Τροπολογία 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατοικίες θα πρέπει να είναι ασφαλείς, 
άνετες και να συντηρούνται εύκολα, 
στοιχεία τα οποία είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικά για τους ηλικιωμένους·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να 
καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 
νοικοκυριά με παιδιά αντιμετωπίζουν 
κατά κανόνα υψηλότερο κίνδυνο 
δυσμενούς στέρησης στέγης σε σχέση με 
τον γενικό πληθυσμό, και ότι το ποσοστό 
των παιδιών που διαμένουν σε 
υπερπλήρεις κατοικίες ήταν υψηλότερο 
για τα παιδιά από νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό (στις περισσότερες χώρες, τα 
παιδιά από αυτή την ομάδα έχουν 
κατ’ αναλογία περισσότερες πιθανότητες 
να μην διαθέτουν επαρκή θέρμανση) και 
ότι στο πλαίσιο της προσβασιμότητας σε 
κοινωνική στέγαση δεν ευνοούνται τα 
παιδιά από νοικοκυριά με χαμηλότερο 
εισόδημα διότι είναι ανεπαρκές το 
προσφερόμενο απόθεμα κοινωνικής 
στέγης, με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους 
αναμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επιδόματα στέγασης και οι επιδοτήσεις 
μισθώματος συχνά δεν επαρκούν για την 
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κάλυψη των πραγματικών εξόδων 
στέγασης και, σε μερικές χώρες, τα πολύ 
αυστηρά κριτήρια δεν επιτρέπουν την 
πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε 
επιδόματα στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ανεπάρκειες όπως η αδυναμία 
θέρμανσης εξακολουθούν να πλήττουν 
ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού 
στα περισσότερα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέρμανση, η 
παροχή ασφαλούς ύδρευσης και 
υποδομών αποχέτευσης, και γενικότερα η 
στέγαση, αποτελούν βασικές συνιστώσες 
για την υγεία και την ευεξία των παιδιών, 
καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 
και την εξέλιξή τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κατάλληλη στέγαση ευνοεί επίσης 
τη μάθηση και τη μελέτη των παιδιών 20δ·
__________________
20δ Μελέτη σκοπιμότητας με θέμα την 
Εγγύηση για τα παιδιά: έγγραφο 
προβληματισμού ομάδας-στόχου σχετικά 
με τα παιδιά που ζουν σε επισφαλείς 
οικογενειακές συνθήκες (Feasibility study 
for a Child Guarantee: Target Group 
Discussion Paper on Children living in 
Precarious Family Situations)

Or. en

Τροπολογία 94
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αστεγίας αυξάνονται σε 
τουλάχιστον 24 κράτη μέλη, διότι κάθε 
νύχτα στην ΕΕ 700.000 άστεγοι 
καταφεύγουν σε δομές ή κοιμούνται στον 
δρόμο, ποσοστό 70% μεγαλύτερο απ’ ό,τι 
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μια δεκαετία πριν·

Or. en

Τροπολογία 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν 
εξαιρετικά μεγάλη η συμβολή της 
οικονομικής κρίσης του 2008 στην 
αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη 
συμμετοχή του κράτους στην ανέγερση 
κατοικιών, ενώ η κατασκευή κοινωνικών 
κατοικιών κατέλαβε σημαντικότατη θέση 
στις ευρωπαϊκές οικονομίες·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
κατάρτιση και υλοποίηση των πολιτικών 
και δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση καλείται να διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 97
Terry Reintke, Marc Angel, Maria Walsh, Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-
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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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή έχει ανακοινώσει την προσεχή 
έγκριση, έως το τέταρτο τρίμηνο του 
2020, της στρατηγικής για την ισότητα 
των ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
μελέτη για τα άτομα ΛΟΑΔΜ ΙΙ που 
διεξήγαγε ο FRA επισημαίνεται ότι 1 στα 
5 άτομα ΛΟΑΔΜ βιώνουν την αστεγία 
και τον αποκλεισμό από τη στέγαση, 1 
στα 3 διεμφυλικά άτομα βιώνουν την 
αστεγία και 39% των μεσοφυλικών 
ατόμων βιώνουν την αστεγία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας δείχνουν ότι πάνω από το ένα 
τρίτο (37%) των ατόμων ΛΟΑΔΜ 
αισθάνονται ότι βιώνουν διακρίσεις σε 
τομείς της ζωής πέρα από την εργασία, 
και ότι 1 στα 10 άτομα ΛΟΑΔΜ (11%) 
έχουν βιώσει διακρίσεις κατά την 
αναζήτηση κατοικίας ή διαμερίσματος 
προς αγορά ή μίσθωση (από άτομα που 
εργάζονται σε ιδιωτικές ή δημόσιες 
υπηρεσίες στέγασης ή από ιδιοκτήτες)·
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Τροπολογία 99
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
αποδείχθηκε από την κρίση της COVID-
19, η καταπολέμηση της αστεγίας 
αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και 
είναι εφικτή μέσω της αξιοποίησης, λόγου 
χάρη, άδειων δωματίων ξενοδοχείων για 
τη στέγαση των αστέγων, καθώς και της 
αναστολής των εξώσεων σε αρκετά 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
αερίου και ενέργειας είναι ένας από τους 
πλέον κερδοφόρους τομείς παγκοσμίως, 
αλλά ότι τουλάχιστον 7% των 
νοικοκυριών της ΕΕ δεν μπορούν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς κοινής 
ωφελείας20ε· 

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

Τροπολογία 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
ο αριθμός των ενοικιαζόμενων 
κατοικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί ενοικιαστές πιστεύουν ότι οι 
ιδιοκτήτες δεν φροντίζουν όπως θα 
έπρεπε τα ενοικιαζόμενα ακίνητά τους·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου 
στην ΕΕ επισημαίνονται διακρίσεις κατά 
την πρόσβαση στην αγορά στέγης, εις 
βάρος διεμφυλικών ατόμων και ατόμων 
που δεν συμμορφώνονται με τις 
καθιερωμένες ταυτότητες φύλου: μεταξύ 
άλλων, επισημαίνεται η απώλεια 
κατοικίας λόγω των απαιτήσεων σε 
περίπτωση διαζυγίου οι οποίες έχουν 
θεσμοθετηθεί σε ορισμένες διαδικασίες 
αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην ΕΕ· 
επισημαίνεται επίσης ότι η πρόσβαση στη 
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου 
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αυξάνει την πιθανότητα εξεύρεσης στέγης 
για τα διεμφυλικά άτομα σε περιπτώσεις 
όπου τα έγγραφά τους ταυτίζονται με την 
έκφραση φύλου τους·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις 
εκπομπές άνθρακα έως το 2050 αποτελεί 
κοινό στόχο στο πλαίσιο καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής και ότι η παροχή 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης των 
κτιρίων είναι μία από τις κυριότερες 
αιτίες της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού 
θα ζουν σε πόλεις μέχρι το 20301στ·
__________________
1στ 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf.
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Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστεγία 
συνιστά βαθιά απειλή της αξιοπρέπειας, 
της κοινωνικής ένταξης και του 
δικαιώματος στη ζωή και παραβίαση του 
δικαιώματος στέγασης και πολλών άλλων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από το 
ίδιο το δικαίωμα στη ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, της 
υγείας, της ύδρευσης και αποχέτευσης, 
της ασφάλειας των ατόμων και της 
απαλλαγής από κάθε βάναυση, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άστεγοι και τα 
άτομα που ζουν σε άτυπες συνθήκες 
στέγασης συχνά υπόκεινται σε 
ποινικοποίηση, παρενόχληση και 
διακρίσεις λόγω της στεγαστικής 
κατάστασής τους, ότι στερούνται 
πρόσβασης στις υποδομές αποχέτευσης, 
γκετοποιούνται και εκδιώκονται από 
κοινότητες, και υπόκεινται σε ακραίες 
μορφές βίας·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης πρότεινε στα κράτη μέλη 
μέσω της σύστασης CM/Rec(2010)5 να 
ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστούν η 
πρόσβαση και η ουσιαστική και ισότιμη 
απολαβή κατάλληλης στέγασης σε όλους, 
χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των 
Υπουργών πρότεινε επιπλέον να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους 
αστεγίας που πλήττουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων και των παιδιών που μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι στον κοινωνικό 
αποκλεισμό, μεταξύ άλλων και από τις 
οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστικοί 
πληθυσμοί αυξάνονται, όπως και η 
ζήτηση για μικρότερες κατοικίες 
δεδομένου ότι αυξάνεται και ο αριθμός 
των νοικοκυριών χωρίς παιδιά·

Or. pl

Τροπολογία 108
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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι 
μετανάστες, ιδίως όσοι δεν διαθέτουν 
ταξιδιωτικά έγγραφα, τα εσωτερικά 
εκτοπισμένα άτομα, οι ανιθαγενείς, τα 
άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, οι νέοι, οι 
ιθαγενείς, οι γυναίκες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, 
οι ηλικιωμένοι και τα μέλη φυλετικών, 
εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων 
συμπεριλαμβάνονται σε δυσανάλογα 
ποσοστά μεταξύ όσων ζουν σε συνθήκες 
αστεγίας, άτυπης διαμονής και 
ανεπαρκούς στέγασης, και συχνά 
παραγκωνίζονται στις πλέον 
περιθωριοποιημένες και επικίνδυνες 
περιοχές, και συχνά βιώνουν διατομεακές 
διακρίσεις λόγω της στεγαστικής 
κατάστασής τους·

Or. en

Τροπολογία 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση «World Green Building 
Trends» του 2016, ο αριθμός των 
πράσινων και φιλικών προς το 
περιβάλλον κτιρίων διπλασιάζεται 
παγκοσμίως κάθε τρία χρόνια·

Or. pl
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Τροπολογία 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της έκθεσης σχετικά με 
την παγκόσμια έρευνα για τον βιοφιλικό 
σχεδιασμό επισημαίνουν ότι τα 
υψηλότερα ποσοστά ευημερίας 
συνδέονται με το φυσικό φως (44 %), τα 
φυτά εσωτερικού χώρου (20 %) και τα 
φωτεινά χρώματα (15 %)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε γραφεία που υιοθέτησαν 
αυτά τα στοιχεία σχεδιασμού, η ευημερία 
των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 15 %, η 
παραγωγικότητα κατά 6 % και η 
δημιουργικότητα κατά 15 %1ζ·
__________________
1ζ The Global Impact of Biophilic Design 
in the Workplace, 2016.

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναγκαστικές εξώσεις/εκδιώξεις 
ορίζονται ως η μόνιμη ή προσωρινή 
απομάκρυνση ατόμων, οικογενειών και/ή 
κοινοτήτων από τα σπίτια και/ή τη γη 
τους παρά τη θέλησή τους, χωρίς την 
παροχή ή την πρόσβαση σε κατάλληλες 
μορφές νομικής ή άλλης προστασίας 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αναγκαστικές εξώσεις έχουν 
εδώ και καιρό αναγνωριστεί ως 
κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζζ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πρωτοβουλία πολιτών «Στέγαση για 
όλους» όπου καλείται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διασφαλίσει ευκολότερη 
πρόσβαση στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους, 
να άρει την εφαρμογή των κριτηρίων του 
Μάαστριχτ στις δημόσιες επενδύσεις σε 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση, να μεριμνήσει ώστε να έχουν 
καλύτερη πρόσβαση σε ενωσιακή 
χρηματοδότηση οι εργολάβοι βιώσιμων 
κτιρίων μη κερδοσκοπικού σκοπού, να 
θεσπίσει κοινωνικούς και 
ανταγωνιστικούς κανόνες για 
βραχυπρόθεσμες εκμισθώσεις και να 
συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τις 
ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενεργειακή απόδοση του οικιστικού 
αποθέματος έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ενεργειακή φτώχεια και στο κόστος 
συντήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από 
την ενεργειακή φτώχεια είναι οι μεγάλες ή 
διαγενεακές οικογένειες, η αγροτική 
κοινότητα, οι κάτοικοι αγροτικών 
περιοχών, οι συνταξιούχοι και όσοι ζουν 
σε μονοκατοικίες·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζη. λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα 
του Eurofound για την COVID-19 
σύμφωνα με την οποία τον Απρίλιο του 
2020 δήλωσαν 38% των ερωτηθέντων ότι 
η οικονομική κατάστασή τους 
επιδεινώθηκε και 47% ότι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης, 
ποσοστό που αγγίζει το 87% στους 
ανέργους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
μεταξύ αυτών, περίπου 30% είχαν 
καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμών 
κοινής ωφελείας και 22% είχαν 
καθυστερήσει την πληρωμή ενοικίων ή 
υποθηκών, ενώ το ένα πέμπτο εξέφρασε 
φόβο για τη σταθερότητα της στέγασής 
του λόγω ανεξόφλητων ενοικίων20στ·
__________________
20στ 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/co
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vid-19

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του Eurofound, το 2016 το 
14% του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
δήλωσε ότι έχει καθυστερήσει πληρωμές 
ενοικίων ή υποθηκών, καταναλωτικών 
πιστώσεων, δανείων από φίλους ή 
συγγενείς, λογαριασμών κοινής ωφελείας 
ή τηλεφωνικών λογαριασμών, διότι δεν 
ήταν σε θέση να τηρήσει τα 
χρονοδιαγράμματα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, εάν προστεθεί το ποσοστό των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (ή 
μεγάλες δυσκολίες) επιβίωσης αλλά δεν 
έχει (ακόμη) καθυστερήσει τις παραπάνω 
πληρωμές, τότε 21% διατρέχουν τον 
κίνδυνο υπερχρέωσης20ζ·
__________________
20ζ 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/addressing-household-
over-indebtedness

Or. en

Τροπολογία 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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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δαπάνες στέγασης είναι υψηλότερες για 
τα άτομα με αναπηρία (στην ΕΕ, το 
ποσοστό υπερβολικών δαπανών στέγασης 
ήταν 12,5% για τα άτομα με αναπηρία σε 
σύγκριση με 9,9% για τα άτομα χωρίς 
αναπηρία) 20η·
__________________
20η 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος -1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επίτευξη κατάλληλης, ενεργειακά 
αποδοτικής και υγιεινής στέγασης

Κατάρτιση μιας πολιτικής κοινωνικής 
στέγασης στην ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην 
κατάλληλη στέγαση έχει αναγνωριστεί ως 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα διότι 
εμπεριέχεται στον πυρήνα των βασικών 
αξιών των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
όπως η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ένταξη, 
η ευημερία, η ασφάλεια των ανθρώπων 
και η συμμετοχή στα κοινά· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα 
στην κατάλληλη στέγαση και η σταδιακή 
υλοποίησή του αναγνωρίζονται και 
εφαρμόζονται ως θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα μέσω ισχυουσών ευρωπαϊκών 
και εθνικών νομοθετικών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. πιστεύει ότι το δικαίωμα στη 
στέγαση δεν θα πρέπει να προσδιορίζεται 
πολύ στενά ως πρόσβαση στην κοινωνική 
στέγαση, αλλά με ευρύτερο τρόπο, ως 
δικαίωμα διαμονής σε μια κατοικία σε 
ένα πνεύμα ηρεμίας, ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας, και να περιλαμβάνει την 
ασφάλεια της μίσθωσης, τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, την 
οικονομική προσιτότητα, την 
κατοικησιμότητα, την προσβασιμότητα 
και την κατάλληλη τοποθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη έχουν υποχρέωση έναντι των 
πολιτών να διασφαλίζουν την καθολική 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή, οικονομικά 
προσιτή, στέγαση σύμφωνα με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 16, 30 και 31 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι οι 
επενδύσεις σε κοινωνική και οικονομικά 
προσιτή στέγαση είναι κομβικής 
σημασίας για τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
στεγαστική κρίση συνδέεται με την 
αυξανόμενη κοινωνικοοικονομική 
ανισότητα, τη χρηματιστηριοποίηση της 
στέγασης και της γης και τα μη βιώσιμα 
συστήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν 
τη στέγαση ως προϊόν· πιστεύει ότι η 
στεγαστική κρίση συνιστά κρίση 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και απαιτεί 
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αντίστοιχη ανταπόκριση· επισημαίνει ότι 
οι κατάλληλες πολιτικές και μέτρα που 
στηρίζουν την επαρκή παροχή στέγασης 
είναι κομβικής σημασίας για την 
εξισορρόπηση και την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης της στέγασης που 
θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία και 
θα διασφαλίσει ένα οικονομικά προσιτό 
και ακμαίο περιβάλλον διαβίωσης για 
όλους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. προειδοποιεί ότι η στεγαστική 
κρίση μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη 
διάρκεια της κρίσης που προκάλεσε η 
COVID-19 και μετά από αυτή, λόγω, 
μεταξύ άλλων, των περιορισμών που 
συνεπάγονται οι φορολογικοί και 
δημοσιονομικοί κανόνες του ΣΣΑ και 
λόγω των πολιτικών επιλογών που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης· 
τονίζει ότι η παροχή κατάλληλης και 
οικονομικά προσιτής στέγασης αποτελεί 
κοινή αρμοδιότητα των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν την κοινωνική πρόοδο ως 
επενδυτική προτεραιότητα μαζί με την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στον 
μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, με σκοπό την προστασία 
των ευάλωτων ατόμων από τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της υφιστάμενης κρίσης, και 
να συμπεριλάβουν τα σχέδια κοινωνικής 
προόδου στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, περιγράφοντας τον 
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τρόπο εφαρμογής των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και ορίζοντας τους τομείς 
στους οποίους θα στοχεύουν οι 
κοινωνικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην κοινωνική στέγαση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
μεταρρυθμίσουν το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και των συστημάτων κοινωνικής 
πρόνοιας σε συνθήκες οικονομικής 
κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
υιοθέτησης μιας δέσμης μέτρων 
βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής 
προόδου, δίνοντας την ίδια νομική ισχύ 
στους κοινωνικούς και οικολογικούς 
στόχους όπως και στη δημοσιονομική 
εξυγίανση και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
διότι ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγαση και διότι οι 
αυξητικές τάσεις στις τιμές των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στα έξοδα 
στέγασης, στους αποκλεισμούς στέγασης 
(ιδίως στα κερδοσκοπικά τμήματα του 
τομέα), στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην 
οικονομική περιθωριοποίηση των 
ομάδων χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος, έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στον πληθυσμό της ΕΕ και των κρατών 
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μελών·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1στ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναδείξουν τη στέγαση σε 
ακρογωνιαίο λίθο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ζ. πιστεύει ότι τα μέτρα που 
λαμβάνονται πρέπει να είναι σκόπιμα, 
συγκεκριμένα και να αποσκοπούν στην 
πραγμάτωση του δικαιώματος στέγασης 
εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 
και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους και να δίνουν 
προτεραιότητα στις ανάγκες των 
μειονεκτούντων και περιθωριοποιημένων 
ατόμων ή ομάδων που διαμένουν υπό 
επισφαλείς συνθήκες στέγασης και να 
διασφαλίζουν τη διαφανή και 
συμμετοχική λήψη αποφάσεων· ζητεί, 
συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
επαρκούς, κατάλληλης και οικονομικά 
προσιτής κοινωνικής στέγασης για την 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των 
τριών κατώτερων κοινωνικών 
πεμπτημορίων και να μειώσουν κατά το 
ήμισυ τα υπέρογκα έξοδα στέγασης 
αυτών των ομάδων έως το 2030· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ένα πρότυπο σύμφωνα με το 
οποίο τουλάχιστον το 30% όλων των νέων 
κατοικιών θα είναι οικονομικά προσιτό 
για τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος, 
και τουλάχιστον το 30% αυτών θα είναι 
οικονομικά προσιτό για τις ομάδες 
μεσαίου εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη 
πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές 
αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε 
αξιοπρεπή στέγαση, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας· επαναβεβαιώνει την ανάγκη 
λήψης μέτρων για επιβολή αναστολής της 
διακοπής της θέρμανσης στη διάρκεια του 
χειμώνα·
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κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. de

Τροπολογία 127
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης, 
υγιεινής και την ποιότητα των 
εσωτερικών χώρων, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια για όλους, συμβάλλοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της, μέσω της 
υποστήριξης των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, ιδίως των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων που 
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, των 
ατόμων με αναπηρία, των αστέγων και 
των Ρομά, για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ευημερίας τους· επαναβεβαιώνει 
την έκκλησή του για ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για επιβολή αναστολής της 
διακοπής της θέρμανσης στη διάρκεια του 
χειμώνα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ελάχιστη απαραίτητη 
ύδρευση και να προστατεύσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των 
μειονεκτούντων νοικοκυριών· καλεί τα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τα πρότυπα του 
Παγκόσμιου ΟργανισμούΥγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την επαρκή θερμοκρασία στις 
οικίες· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
αναθεώρηση του κανονισμού για την 
ποιότητα του αέρα με τα πρότυπα του 
ΠΟΥ· ζητεί τη θέσπιση ελάχιστων 
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υποχρεωτικών απαιτήσεων σε επίπεδο 
ΕΕ για την ποιότητα αέρα των 
εσωτερικών χώρων που θα συνάδουν 
τουλάχιστον με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΠΟΥ· 

Or. en

Τροπολογία 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε 
αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της·

Or. pl

Τροπολογία 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ισότιμη 
πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή στέγαση 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας, 
που συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό 
και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, 
ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλες 
υποδομές αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς 
και σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καταδικάζει τη διακοπή θέρμανσης κατά 
τη φθινοπωρινή περίοδο διότι 
καταστρατηγεί την αναστολή και, 
συνεπώς, αίρει την αποτελεσματικότητά 
της· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη στέγαση και υγεία1α;· ζητεί να 
ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

__________________
1a Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2018). 
Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τη 
στέγαση και την υγεία. 

Or. en

Τροπολογία 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά 
την πανδημία COVID-19, να 
συμμορφώνονται αυστηρά και να 
επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τους 
βασικούς κανόνες δημόσιας υγιεινής και 
δημόσιας υγείας, καθώς και με τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. hu

Τροπολογία 131
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
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της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
ζητεί επίσης τη θέσπιση μιας περιόδου 
χάριτος τον χειμώνα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν 
τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως 
προς την κατάλληλη θερμοκρασία 
κατοικίας· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
αναθεώρηση του κανονισμού για την 
ποιότητα του αέρα με τα πρότυπα του 
ΠΟΥ·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
όλων σε αξιοπρεπή στέγαση, που 
συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό και 
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη 
πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές 
αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
προωθήσουν την πρόσβαση όλων σε 
δομές, αξιοπρεπή στέγαση, που 
συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό και 
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη 
πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές 
αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
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τα πρότυπα του ΠΟΥ· κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 133
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υλοποιήσουν πολιτικές που έχουν 
ως στόχο να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
όλων σε αξιοπρεπή στέγαση, που 
συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό και 
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη 
πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές 
αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 134
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, σύνδεση σε δίκτυα αποχέτευσης 
και ύδρευσης, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. ro

Τροπολογία 135
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
όλων, συμπεριλαμβανομένων των 
διακινούμενων εργαζομένων, σε 
αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
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ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. nl

Τροπολογία 136
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή και ποιοτική στέγαση, που 
συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό και 
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη 
πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές 
αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και σε 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές της· 
επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·
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Τροπολογία 137
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
καταπολέμηση της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή 
του για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ 
για επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 138
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων 
σε αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε 
αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται 
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μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση 
σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και 
υγιεινής, καθώς και σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
της· επαναβεβαιώνει την έκκλησή του για 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για 
επιβολή αναστολής της διακοπής της 
θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί 
να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΠΟΥ για την υγεία και τη στέγαση, 
και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές 
και στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο, όπως 
το Domiscore, ένα εργαλείο που 
αποσκοπεί στη σύνδεση της στέγασης με 
την υγεία μέσω της αξιολόγησης αρκετών 
παραγόντων που έχουν γνωστές 
επιπτώσεις στην υγεία, όπως 
προτείνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο 
για τη δημόσια υγεία της Γαλλίας 20β ·
__________________
20β 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
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rtsdomaine?clefr=802 

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζουν 
συστήματα προστασίας για να 
εξασφαλίζουν την εγχώρια προμήθεια 
ενέργειας για όσους έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη, διότι η πρόσβαση στις βασικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως η 
ύδρευση, η ηλεκτροδότηση και οι 
υποδομές αποχέτευσης είναι βασικά 
στοιχεία για την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη συμφωνία για την απαλλαγή της 
οικονομίας της ΕΕ από τις εκπομπές 
άνθρακα στο πλαίσιο της νομοθεσίας που 
σχετίζεται με την ενέργεια σε ιδιωτικά 
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και δημόσια κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», 
αντιμετωπίζοντας παράλληλα την 
ακατάλληλη στέγαση και την ανεπαρκή 
προσβασιμότητα και εξαλείφοντας την 
ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία που δεν θα αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο· τονίζει, επομένως, ότι οι 
ενοικιαστές και οι ιδιοκατοικούντες θα 
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι και 
να συμμετέχουν σε έργα ανακαίνισης, δεν 
θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουν 
αύξηση του συνολικού κόστους λόγω των 
έργων αυτών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 143
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
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προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 
ιδιοκατοικούμενων κτιρίων με πολλά 
διαμερίσματα, και κατοικιών για 
μονογονεϊκές οικογένειες, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», διασφαλίζοντας 
επαρκή ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, και αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· 
υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν τα ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης (ΕΠΕΑ) στην 
ενίσχυση του εύρους και του βάθους 
ανακαίνισης για τα κτίρια με τις 
χειρότερες επιδόσεις· τονίζει επομένως ότι 
οι ενοικιαστές και οι ιδιοκατοικούντες θα 
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι και 
να συμμετέχουν σε έργα ανακαίνισης, δεν 
θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουν 
αύξηση του συνολικού κόστους λόγω των 
έργων αυτών· 

Or. en

Τροπολογία 144
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
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στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών· ζητεί, επομένως, το κόστος που 
βαρύνει τον ενοικιαστή να μην υπερβαίνει 
το κόστος της εξοικονόμησης ενέργειας 
που επιτεύχθηκε από αυτόν χάρη στην 
ανακαίνιση· επιμένει για την ανάγκη 
προστασίας των ενοικιαστών κατά των 
εξώσεων όταν γίνονται ανακαινίσεις 
κατοικιών·

Or. fr

Τροπολογία 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
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κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών· τονίζει ότι η ιδιότητα του μέλους 
σε ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών και στα 
συμβούλια τους θα πρέπει να υπόκειται 
σε ισότιμους όρους χωρίς διακρίσεις σε 
σχέση, για παράδειγμα, με την εθνικότητα 
και τη γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την ιδιότητα μέλους σε 
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ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών 
υποχρεωτική, λόγω της σημασίας της για 
την εφαρμογή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης ανακαινίσεων·

Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών και στην ενεργειακή απόδοση, 
μέσω της ανακαίνισης των κατοικιών, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, ιδίως των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 



AM\1211950EL.docx 87/216 PE655.956v01-00

EL

κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 150
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

2. καλεί την Επιτροπή να προάγει τις 
μειώσεις των εκπομπών μέσω της 
ανακαίνισης των κατοικιών και της 
κατεδάφισης στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του 
συνολικού κόστους λόγω των έργων 
αυτών·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και 
την ανεπαρκή προσβασιμότητα και 
εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, 
επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν 
σε έργα ανακαίνισης, δεν θα πρέπει 
ωστόσο να αντιμετωπίζουν δυσανάλογη 
αύξηση του συνολικού κόστους λόγω των 
έργων αυτών·

Or. hu

Τροπολογία 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις μειώσεις των 
εκπομπών μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαίνισης», 

2. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τις εκπομπές μέσω της ανακαίνισης των 
κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αντιμετώπιση της 
ακατάλληλης στέγασης και της 
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αντιμετωπίζοντας παράλληλα την 
ακατάλληλη στέγαση και την ανεπαρκή 
προσβασιμότητα και εξαλείφοντας την 
ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία που δεν θα αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο· τονίζει, επομένως, ότι οι 
ενοικιαστές και οι ιδιοκατοικούντες θα 
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι και 
να συμμετέχουν σε έργα ανακαίνισης, δεν 
θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουν 
αύξηση του συνολικού κόστους λόγω των 
έργων αυτών·

ανεπαρκούς προσβασιμότητας και 
συμβάλλοντας στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία που δεν θα αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο· τονίζει, επομένως, ότι οι 
ενοικιαστές και οι ιδιοκατοικούντες θα 
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι και 
να συμμετέχουν σε έργα ανακαίνισης, δεν 
θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουν 
αύξηση του συνολικού κόστους λόγω των 
έργων αυτών·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
την κυκλική οικονομία στον 
κατασκευαστικό κλάδο: πρέπει να 
ακολουθούνται βιώσιμα κατασκευαστικά 
πρότυπα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, και πρέπει να 
διευκρινίζεται η χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και υλικών χωρίς 
χημικές ουσίες και ουσίες που πλήττουν 
την υγεία των κατοίκων·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι η κατασκευή 
κατοικιών φιλικών προς το περιβάλλον με 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση, που 
χρησιμοποιούν περισσότερες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας και για την 
οικοδόμηση των οποίων έχουν 
χρησιμοποιηθεί πιο βιώσιμα και 
ανθεκτικά υλικά θα οδηγήσει σε οφέλη 
τόσο σε κοινωνικό (μειωμένες εκπομπές 
CO2, καλύτερη ποιότητα ατμοσφαιρικού 
αέρα) όσο και σε ατομικό επίπεδο 
(λιγότερες δαπάνες για θέρμανση και 
ενέργεια)· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εντάξουν την κοινωνική 
κατοικία στα οικεία επενδυτικά σχέδια 
στέγασης, συμπεριλαμβανομένων 
κριτηρίων βιωσιμότητας της κοινωνικής 
στέγασης, καθώς και άλλων πτυχών όπως 
η παροχή πρόσβασης σε εγκαταστάσεις 
αναψυχής, κοινοτικά κέντρα, πάρκα και 
πράσινους χώρους, ως έναν τρόπο 
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 
κατοίκων· επιμένει ότι ως μέρος της 
βιώσιμης κοινωνικής στέγασης οι 
επενδύσεις θα πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες στη χρηματοδότηση 
τόσο της κατασκευής υποδομών 
κοινοτικών οργανώσεων (κοινοτικά 
κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις) όσο 
και της στήριξης κοινοτικών 
προγραμμάτων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του ευρωπαϊκού κτιριακού 
αποθέματος ετησίως· καλεί επίσης την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσκήψουν όπως πρέπει στο πρόβλημα 
της ενεργειακής φτώχειας σε συνδυασμό 
με τους στόχους και τις αρχές της 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 156
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
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και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν 
σε προτεραιότητα την ανακαίνιση των 
κτιρίων που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 
από σεισμούς στις σεισμογενείς περιοχές 
της Ευρώπης·

Or. ro

Τροπολογία 157
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης, 
καθώς οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα 
μπορούν να αποτελέσουν αντικυκλική 
παρέμβαση με αξιοσημείωτες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης τουλάχιστον του 3% του 
ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος 
ετησίως·

Or. en
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Τροπολογία 158
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης (π.χ. 
προσβασιμότητας, ενεργειακής 
αναβάθμισης)· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση 
κατά την κατάρτιση σχεδίων τους για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

Or. el

Τροπολογία 159
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 



PE655.956v01-00 94/216 AM\1211950EL.docx

EL

κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης·

Or. en

Τροπολογία 160
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής και 
συγκεκριμένης ανακαίνισης του 3 % του 
ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος 
ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
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προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να επιτύχουν 
ριζική ανακαίνιση του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος·

Or. pl

Τροπολογία 162
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» 
στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU, θέτοντας 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση στο επίκεντρο των πολιτικών 
ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση 
πρόσβαση όλων σε έργα ανακαίνισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

3. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει 
το «κύμα ανακαίνισης» στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και 
του μέσου ανάκαμψης Next Generation 
EU, θέτοντας τα άτομα που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση στο επίκεντρο των 
πολιτικών ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει 
την ίση πρόσβαση όλων σε έργα 
ανακαίνισης· καλεί τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν την ανακαίνιση κατά την 
κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη 
και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής 
ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος ετησίως·

Or. en
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Τροπολογία 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν τα κτίρια ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις ανάγκες των 
ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές 
δυσκολίες· επισημαίνει ότι ασφαλής 
κατοικία είναι εκείνη στην οποία έχουν 
ελαχιστοποιηθεί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και έχει μεγιστοποιηθεί η 
ευκολία αντιμετώπισης των κινδύνων 
αυτών, εάν προκύψουν· τονίζει ότι τα 
επίπεδα θερμότητας, φωτός, θορύβου και 
οσμών σε μια κατοικία θα πρέπει να μην 
δημιουργούν δυσφορία στους κατοίκους 
της, και ότι τα κτίρια θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας όπως ανελκυστήρες, 
κεκλιμένα επίπεδα, πλατείς διαδρόμους 
και πόρτες, αντιολισθητικά δάπεδα και 
κατάλληλα κλιμακοστάσια με κουπαστές· 
υπογραμμίζει ότι τα εντοιχισμένα έπιπλα 
σε μια κατοικία δεν θα πρέπει να 
συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την 
ασφάλεια σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθούν σωστά· 

Or. pl

Τροπολογία 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κυκλικές 
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αρχές σε επίπεδο κτιρίων και προϊόντων 
με υποχρεωτικά πράσινα κριτήρια κατά 
την εξέταση επιλογών ανακαίνισης που 
θα ευνοούν κατασκευαστικά προϊόντα 
από βιώσιμα, μη τοξικά υλικά χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
επίσης επισκευάζονται εύκολα, μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν και 
διασφαλίζουν την ταχεία μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη 
θέρμανση και την ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 165
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
πάντα την ποιότητα της στέγασης ως 
προς την αστική ανάπτυξη, την 
αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα 
δηλ. την κατασκευαστική νοοτροπία και 
να διασφαλίζουν οικονομικά προσιτή 
στέγαση υψηλής ποιότητας για όλους·

Or. en

Τροπολογία 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προγράμματα και κίνητρα 
ώστε να ζουν οι οικογένειες σε κοντινή 
απόσταση μεταξύ τους, να ενισχυθούν οι 
διαγενεακοί δεσμοί και να δοθεί η 
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δυνατότητα στους ηλικιωμένους που 
αναγκάζονται να φύγουν από το σπίτι 
τους για οικονομικούς λόγους ή για 
λόγους υγείας να βρουν νέο κατάλυμα το 
οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τους χωρίς 
να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την 
κοινότητα στις οποία ανήκαν εδώ και 
πολλά χρόνια·

Or. pl

Τροπολογία 167
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίζει ότι οι κανόνες δημόσιων 
συμβάσεων διευκολύνουν την καινοτομία 
και τις μακροχρόνιες εταιρικές σχέσεις, 
όπως οι προσεγγίσεις σε επίπεδο 
δημοτικού διαμερίσματος, για την 
ανακαίνιση στον τομέα της κοινωνικής 
στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την 
ενεργειακή φτώχεια, αυξάνοντας την 
ενεργειακή απόδοση μέσω της μόνωσης 
των κτιρίων και της διεξαγωγής 
εκστρατειών για την εξοικονόμηση 
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ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 169
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ 
έως το 2030· καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει ισχυρότερη δράση για να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στον περιορισμό 
και την εξάλειψη της αστεγίας, ως 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές 
στρατηγικές για την αστεγία· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
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εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους, μεταξύ άλλων 
μέσω της κατάρτισης των οικείων 
εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης 
της αστεγίας όπου θα απαριθμούν 
προληπτικά μέτρα και μέτρα 
αντιμετώπισης βάσει συστημικών 
διαβουλεύσεων με ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αστεγίας, της φτώχειας και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων· τονίζει 
τη σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ΜΚΟ 
και αρχών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών για άτομα που 
βιώνουν την αστεγία ή διατρέχουν αυτόν 
τον κίνδυνο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει συνεκτικούς δείκτες και 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 171
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την 

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·
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Επιτροπή να προτείνει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές 
στρατηγικές για την αστεγία· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. en

Τροπολογία 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προτείνουν και να υλοποιήσουν εθνικές 
στρατηγικές για την αστεγία· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία, σε συνεργασία με ΜΚΟ 
που παρέχουν συνδρομή στον τομέα 
αυτόν (π.χ. μέσω των προγραμμάτων του 
ΤΕΒΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

Or. pl

Τροπολογία 173
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους και να 
μετασχηματίσουν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, εφαρμόζοντας 
διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη 
διασφάλιση της αποϊδρυματοποίησης των 
αστέγων· τονίζει τη σημασία της συλλογής 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αστεγία·

Or. en

Τροπολογία 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί τις εθνικές στρατηγικές για την 
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αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν αρκετό χώρο σε 
προσωρινά καταφύγια για τους αστέγους 
ώστε κανείς να μην χρειάζεται να περάσει 
τη νύχτα στους δρόμους, και να 
επιδιώξουν την παροχή μόνιμης κατοικίας 
στους αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. hu

Τροπολογία 175
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους και στα άτομα 
που συναντούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες 
στέγασης· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. fr

Τροπολογία 176
Miriam Lexmann



PE655.956v01-00 104/216 AM\1211950EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία, καθώς 
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ 
έως το 2030· καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει ισχυρότερη δράση για να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στον περιορισμό 
και την εξάλειψη της αστεγίας, ως 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές 
στρατηγικές για την αστεγία· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 

4. τονίζει ότι η αύξηση της αστεγίας 
οφείλεται σε προσωπικά, ατομικά και 
διαρθρωτικά αίτια όπως η μετανάστευση 
από τρίτες χώρες, η μετανάστευση λόγω 
φτώχειας εντός της ΕΕ και οι εξελίξεις 
στην εθνική αγορά στέγης· τονίζει ότι η 
κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη 
διαφέρει· καλεί τα κράτη μέλη να 
συλλέξουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με 
την αστεγία και την έλλειψη στέγης και να 
ανταλλάξουν πληροφορίες για την 
αντιμετώπιση αυτού του οξέος 
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στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

κοινωνικού προβλήματος·

Or. de

Τροπολογία 178
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία, υιοθετώντας την αρχή 
«Προτεραιότητα στη στέγαση»· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. fr

Τροπολογία 179
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
αστεγία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους· τονίζει τη 
σημασία της συλλογής αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με την αστεγία·

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στον περιορισμό της αστεγίας, 
ως προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές 
στρατηγικές για την αστεγία· καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Housing 
First» ως ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την καταπολέμηση της αστεγίας 
συνδυάζοντας την υποστηρικτική 
στέγαση με κοινωνικές υπηρεσίες και 
ενσωμάτωση των αστέγων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η διυπουργική και 
διακυβερνητική συνεργασία για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση τέτοιων 
στρατηγικών, καθώς και η συμμετοχή 
των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδίως ατόμων που πλήττονται από 
αστεγία και οργανώσεων που 
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συνεργάζονται με αστέγους·

Or. en

Τροπολογία 181
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η αστεγία 
δημιουργείται και συντηρείται επίσης και 
από τις πολιτικές της αγοράς και της 
λιτότητας τις οποίες ακολουθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει 
πραγματικές κοινωνικές πολιτικές και 
φιλόδοξα μέτρα σε θέματα απασχόλησης 
ώστε να δώσει σε κάθε πολίτη τα μέσα να 
ζει με αξιοπρέπεια, χωρίς αυτό, η αστεγία 
δεν θα μπορέσει ποτέ να εξαλειφθεί·

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ειδικά την αστεγία που 
πλήττει τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην 
επικείμενη στρατηγική ισότητας για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους, να δημιουργήσει εργαλεία για πιο 
αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, να 
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προαγάγει την έρευνα σε ολόκληρη την 
ΕΕ και να διευκολύνει την ανταλλαγή 
προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της 
αστεγίας των ατόμων ΛΟΑΔΜ μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 183
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να διερευνήσει την εφαρμογή 
υφιστάμενων επιτυχημένων μοντέλων, 
όπως το «Housing First», μέσω 
διασφάλισης επαρκών πόρων, για 
παράδειγμα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 184
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Véronique 
Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει έναν σαφή ορισμό της 
αστεγίας, της αξιοπρεπούς και 
οικονομικά προσιτής στέγασης, για τη 
διασφάλιση της συγκριτικής ανάλυσης 
των δεδομένων αστεγίας και στέγασης σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για 
νέους που πραγματοποιούν τη μετάβαση 
στην ανεξάρτητη διαβίωση, βελτιώνοντας 
την πρόσβαση σε πληροφορίες για 
κονδύλια οικονομικά προσιτής στέγασης 
και διασφαλίζοντας ότι η αναθεωρημένη 
εγγύηση για τη νεολαία θα συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση της αστεγίας που 
πλήττει τους νέους, η οποία αυξάνεται σε 
πολλές χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη ότι το δικαίωμα κατάλληλης 
στέγασης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 
άτομα με αναπηρία, και ότι η Σύμβαση 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία προβλέπει υποχρεώσεις των 
κρατών μελών, όπως να μεριμνούν για τα 
δικαιώματα εύλογης στέγασης, 
ανεξάρτητης διαβίωσης και συμμετοχής 
των ατόμων με αναπηρία στην 
κοινότητα· προειδοποιεί ότι ο 
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δυσανάλογος αριθμός ατόμων με 
αναπηρία που πλήττονται από την 
αστεγία συνιστά παραβίαση του 
ουσιώδους δικαιώματος της ισότητας και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται σχετικά· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση για των 
ατόμων με αναπηρία στη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική 
αποστασιοποίηση και η καραντίνα λόγω 
της πανδημίας της COVID-19 οδήγησε 
σε δραματική αύξηση του αριθμού 
περιστατικών βίας κατά των γυναικών· 
υπενθυμίζει ότι η οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών είναι 
αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο 
για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 
ζητεί επομένως από την Επιτροπή να 
παρέχει οικονομική στήριξη στις γυναίκες 
που πλήττονται από έμφυλη βία οι οποίες 
πραγματοποιούν τη μετάβαση στην 
ανεξάρτητη διαβίωση, βελτιώνοντας την 
πρόσβαση σε πληροφορίες για κονδύλια 
για οικονομικά προσιτή στέγαση, ως έναν 
τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής 
ανεξαρτησίας τους και του βιοτικού 
επιπέδου τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων· ζητεί από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθεί 
στενότερα τα εγκλήματα και περιστατικά 
μίσους που πηγάζουν από την εχθρότητα 
κατά των απόρων· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν μηχανισμούς στις 
δημόσιες πολιτικές τους για την εγγύηση 
της ασφάλειας των αστέγων, και να 
εισαγάγουν την εχθρότητα κατά των 
απόρων στις οικείες πολιτικές δημόσιας 
τάξης ως έγκλημα μίσους· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν και να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις λόγω αστεγίας ή άλλης 
στεγαστικής κατάστασης, και να 
καταργήσουν όλους τους νόμους και τα 
μέτρα που ποινικοποιούν τους αστέγους 
και τη συμπεριφορά που συνδέεται με την 
αστεγία όπως ο ύπνος και η κατανάλωση 
φαγητού σε δημόσιους χώρους, καθώς 
και να απαγορεύσουν τις αναγκαστικές 
εξώσεις αστέγων από δημόσιους χώρους 
και την καταστροφή των προσωπικών 
αντικειμένων τους·

Or. en

Τροπολογία 189
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
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τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων·

τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων· ζητεί από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθεί 
στενά τα εγκλήματα κατά των αστέγων· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τους οικείους μηχανισμούς για την 
προστασία των αστέγων από τη βία, και 
να συμπεριλάβουν την εχθρότητα κατά 
των απόρων και το μίσος προς τους 
απόρους ως κίνητρα εγκλημάτων μίσους 
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη διαμόρφωση της δημόσιας 
πολιτικής, των προγραμμάτων και της 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων·

5. επαναλαμβάνει την έκκληση της 
16ης Ιανουαρίου 2014να τεθεί τέρμα στην 
ποινικοποίηση των αστέγων και να 
αλλάξουν οι πρακτικές διακρίσεων κατά 
των αστέγων ως προς την πρόσβαση σε 
κοινωνικές υπηρεσίες και δομές· ζητεί 
την Επιτροπή να παρέμβει άμεσα 
καταγγέλλοντας τέτοια μέτρα και να 
αντιταχθεί σθεναρά σε κάθε εχθρικό 
μέτρο κατά των φτωχών και 
περιθωριοποιημένων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των 
αστέγων·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες των 
κρατών μελών για την παροχή, το 
ταχύτερο δυνατόν, όσο το δυνατόν 
περισσότερων κατάλληλων καταφυγίων 
αστέγων για τα άτομα που πλήττονται, 
και να διασφαλιστεί ότι οι αρχές έχουν 
επαρκείς ικανότητες και μέσα για να 
συμμορφώνονται και να επιβάλλουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες δημόσιας 
υγείας·

Or. hu

Τροπολογία 192
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να 
προωθήσουν τις μη κυβερνητικές και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που 
προσφέρουν υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες σε αστέγους και να βοηθήσουν 
να προστατευτούν από την COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 193
Romana Tomc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 
για την πρόληψη της διασποράς του ιού 
που προκαλεί τη νόσο COVID-19, να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να στεγάσουν 
τους εποχικούς εργαζομένους παρέχοντας 
ευρωπαϊκά κονδύλια·

Or. sl

Τροπολογία 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19, 
ιδίως μέσω της επιβολής αναστολής στις 
εξώσεις και στην αποσύνδεση της 
παροχής ενέργειας, και τα μέτρα παροχής 
προσωρινής στέγασης θα παραμείνουν σε 
ισχύ όσο καιρό χρειάζεται και θα 
ακολουθηθούν από κατάλληλες, μόνιμες 
λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
χρειάζεται και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της αστεγίας 
και την προστασία των αστέγων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 
θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό 
αιτιολογείται από τις έκτακτες 
περιστάσεις και θα ακολουθηθούν από 
κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

Or. hu

Τροπολογία 196
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες είναι 
πολύ εκτεθειμένες στην κρίση στέγασης· 
υπογραμμίζει ότι ουσιαστικά οι γυναίκες 
πλήττονται περισσότερο από φτώχεια, 
λόγω κυρίως του μισθολογικού και του 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, της επιβολής 
μερικής απασχόλησης και 
κατακερματισμένων ωραρίων, και της 
απουσίας αναγνώρισης για τα 
επαγγέλματα τα οποία κυριαρχούνται από 
γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια διάσταση 
φύλου στις πολιτικές τους για τη στέγαση, 
ειδικότερα στηρίζοντας τις γυναίκες που 
δυσκολεύονται λόγω συγκεκριμένων 
καταστάσεων, όπως είναι η ιδιότητα του 
μόνου γονέα, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
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ιδιαίτερες προβληματικές που συνδέονται 
με τις άστεγες γυναίκες, συγκεκριμένα το 
ότι χωρίζονται από τα παιδιά τους, τον 
στιγματισμό καθώς και την έλλειψη 
ασφαλών χώρων χωρίς εγκληματικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 197
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η αστεγία των 
γυναικών είναι συχνά λιγότερο 
προβεβλημένη και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο τρόπο· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια προσέγγιση με 
βάση το φύλο στο πλαίσιο των οικείων 
στρατηγικών για την καταπολέμηση της 
αστεγίας με στόχο τη στήριξη γυναικών 
που βιώνουν την αστεγία, οι οποίες συχνά 
έχουν βιώσει περίπλοκες τραυματικές 
εμπειρίες και έρχονται αντιμέτωπες με 
επαναλαμβανόμενες τραυματικές 
εμπειρίες όπως η ενδοοικογενειακή βία 
και κακοποίηση, ο διαχωρισμός από τα 
παιδιά τους, ο στιγματισμός και η 
έλλειψη ασφαλών χώρων·

Or. en

Τροπολογία 198
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



AM\1211950EL.docx 117/216 PE655.956v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας 
συνολικής και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, η οποία θα θέτει 
καθορισμένους στόχους για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας 
συνολικής και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, η οποία θα θέτει 
καθορισμένους στόχους για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. επισημαίνει ότι η φτώχεια 
παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά 
επίπεδα· τονίζει ότι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας είναι το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας· θεωρεί ότι 
οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται 
ανάλογα με την απόδοσή τους· ·ζητεί από 
τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι 
εργαζόμενοι να λαμβάνουν μισθό που τους 
επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα 
τους· απορρίπτει τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

Or. de

Τροπολογία 200
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση μιας 
δεσμευτικής οδηγίας-πλαισίου για 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος· 
τονίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος θα μπορούσαν να 
αποτρέπουν ή να απαλλάσσουν τα 
νοικοκυριά από τη σοβαρή υλική 
στέρηση, και να παρέχουν τη δυνατότητα 
εισοδήματος πάνω από το όριο της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη θέσπισης μιας ευρωπαϊκής 
εγγύησης για τα παιδιά προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην ΕΕ έχει 
πρόσβαση, μεταξύ άλλων, σε αξιοπρεπή 
στέγαση· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 202
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος· ζητεί τη χάραξη 
στρατηγικής για τη διευκόλυνση της 
ένταξης των αστέγων στην αγορά 
εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος που θα λαμβάνει 
υπόψη το μερίδιο των δαπανών στέγασης 
στο μέσο διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε 
κράτος μέλος·
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Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εγγύηση της ΕΕ για τα 
παιδιά τουλάχιστον έως το 2021· ζητεί τη 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν το δικό τους πλαίσιο για 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος·

Or. hu
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Τροπολογία 206
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. sl

Τροπολογία 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. pl

Τροπολογία 208
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 209
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 210
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 211
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής 
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα 
θέτει καθορισμένους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
των παιδιών στην κατάλληλη στέγαση, 
συμπεριλαμβανομένης σχετικής στήριξης 
σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στη διατήρηση ή πρόσβαση μιας 
κατοικίας όπου θα διαμένουν με τα 
παιδιά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στους νέους που προέρχονται από 
ιδρύματα παιδικής πρόνοιας· υπό την 
έννοια αυτή, ζητά από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση της 
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 
παιδί στην Ευρώπη έχει πρόσβαση σε 
δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση, υπηρεσίες 
παιδικής φροντίδας, υγειονομική 
περίθαλψη, αξιοπρεπή στέγαση και 
επαρκή σίτιση, με ειδικό προϋπολογισμό 
20 δισεκατομμυρίων·

Or. en

Τροπολογία 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι τα δημοσιονομικά 
οφέλη της στέγασης πρέπει να αυξηθούν 
και να συμπληρωθούν από 
θεσμοθετημένους ελάχιστους μισθούς 
υψηλότερους από το σχετικό κατώτατο 
όριο φτώχειας με στόχο, μεταξύ άλλων, 
τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
αξιοπρεπή στέγαση για όλους στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την 
τεράστια σημασία της έκδοσης μιας 
οδηγίας της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς·
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Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα και να 
υλοποιήσουν προγράμματα για τους νέους 
που συμπληρώνουν το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και βρίσκονται αντιμέτωποι 
με την αστεγία· τονίζει τη σημασία της 
συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με την αστεγία·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου 
ορισμού της αστεγίας στην ΕΕ που θα 
μπορούσε να διευκολύνει τη συστηματική 
σύγκριση και αξιολόγηση του βαθμού 
αστεγίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ· 
Επίσης, ο εν λόγω ορισμός θα επέτρεπε 
τη συστηματική παρακολούθηση των 
ποσοστών αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ μέσω 
θεσμικών οργάνων όπως η Eurostat·

Or. en
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Τροπολογία 216
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων 
στη στέγαση και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων για τους λόγους που ορίζονται 
στο άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή του Χάρτη 
καθώς και της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει 
τάχιστα την οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν 
τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των 
διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ·
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οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων 
ή ποινικοποιούν τους αστέγους·

Or. pl

Τροπολογία 218
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση, την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και του αντιαθιγγανισμού και 
τη μη εισαγωγή διακρίσεων για τους 
λόγους που ορίζονται στο άρθρο 21 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή του Χάρτη 
καθώς και της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα, και του πλαισίου της ΕΕ για την 
υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για 
την ένταξη των Ρομά, και της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία· απαιτεί να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
διατομεακές διακρίσεις· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
ουσιαστικά την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών και να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά εκείνων που δεν 
εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ κατά 
των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

Or. en
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Τροπολογία 219
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων 
ή ποινικοποιούν τους αστέγους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 220
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει 

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων·
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διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων 
ή ποινικοποιούν τους αστέγους·

Or. en

Τροπολογία 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί 
την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά των κρατών μελών που 
δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ κατά 
των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

Or. hu

Τροπολογία 222
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
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για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

διακινούμενων εργαζομένων, σε 
αξιοπρεπή στέγαση και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων για τους λόγους που ορίζονται 
στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

Or. nl

Τροπολογία 223
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων στη 
στέγαση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της 
οδηγίας για τη φυλετική ισότητα· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την 
οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών 
που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων ή ποινικοποιούν τους 
αστέγους·

Or. en
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Τροπολογία 224
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη δημιουργία νέων 
προσβάσιμων κατοικιών με γνώμονα την 
ίση πρόσβαση όλων στη στέγαση και τη 
μη εισαγωγή διακρίσεων

Or. el

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης των Ρομά εξακολουθούν να 
είναι εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα 
κράτη μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη 
του χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες των Ρομά 
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
ανησυχητικές με πολλούς από αυτούς να 
κατοικούν συχνά σε διαχωρισμένους 
καταυλισμούς που χαρακτηρίζονται από 
υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης· 
καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν την 
εξάλειψη του χωροταξικού διαχωρισμού 
και τη συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά 
στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων 
των σταδίων των έργων στέγασης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικά ότι διαθέτουν τις 
πληροφορίες για να επωφεληθούν από 
υφιστάμενα κονδύλια, καθώς και από τις 
πολιτικές και μηχανισμούς κατά των 
διακρίσεων, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
επαρκείς και κατάλληλους χώρους 
διαμονής για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία· τονίζει ότι υπάρχει άμεση 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα, λόγω και των 
κινδύνων της επιδημίας της νόσου 
COVID-19, προτρέπει δε την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
πόρους από το προγραμματισμένο Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης για τη βελτίωση των 
συνθηκών στέγασης, υγείας και 
απασχόλησης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά, καθώς και άλλων εθνικών και 
γλωσσικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να είναι εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα 
κράτη μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη 
του χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά, καθώς 
και άλλων εθνικών και γλωσσικών 
μειονοτήτων σε έργα στέγασης, να 
αποτρέψουν τις αναγκαστικές εξώσεις και 
να παράσχουν χώρους διαμονής για τους 
Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 228
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα, καθώς και 
εκστρατείες εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού·

Or. en
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Τροπολογία 229
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά και άλλων μειονοτήτων 
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
ανησυχητικές· καλεί τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά και 
άλλων μειονοτήτων σε έργα στέγασης, να 
αποτρέψουν τις αναγκαστικές εξώσεις και 
να παράσχουν χώρους διαμονής για τους 
Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 230
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα·
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συγκεκριμένο τομέα·

Or. ro

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις και 
ευαισθητοποίηση του κοινού στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν την παράνομη 
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αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

εγκατάσταση· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη, ιδίως όσον αφορά την πανδημία 
COVID-19, επιβολής της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες δημόσιας υγιεινής και 
δημόσιας υγείας σε δημόσιους χώρους·

Or. hu

Τροπολογία 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

9. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των Ρομά εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά δύσκολες· καλεί τα κράτη μέλη 
να προαγάγουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά σε έργα 
στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
χώρους διαμονής για τους Ρομά χωρίς 
μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι τα άτομα με 
αναπηρία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με 
περίπλοκες προκλήσεις και στέρηση 
δικαιωμάτων στον τομέα της στέγασης, 
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όπως η έλλειψη δικαιώματος διαμονής σε 
μια κοινότητα ισότιμων ευκαιριών, η 
έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών που 
βασίζονται στην κοινότητα οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα 
στη διαβίωση εντός της κοινότητας, το 
γεγονός ότι συχνά είναι υποχρεωμένα να 
κατοικούν σε διαχωρισμένα ιδρύματα, η 
φτώχεια, η έλλειψη πρόσβασης σε 
προγράμματα στέγασης. τα υφιστάμενα 
εμπόδια στην προσβασιμότητα, κ.λπ.· 
ζητεί την άμεση αποϊδρυματοποίηση σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων ενωσιακών 
και εθνικών κονδυλίων για τη διασφάλιση 
προσβάσιμης, μη διαχωρισμένης 
στέγασης και την παροχή των 
απαραίτητων υπηρεσιών που βασίζονται 
στην κοινότητα σε άτομα με αναπηρία για 
τη διασφάλιση του δικαιώματός τους 
στην ανεξάρτητη διαβίωση εντός της 
κοινότητας και τη διασφάλιση ισότιμων 
ευκαιριών συμμετοχής στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι οι κάτοικοι 
άτυπων οικισμών συχνά έρχονται 
αντιμέτωποι με διακρίσεις και 
στιγματισμό, και συχνά αντιμετωπίζονται 
ως παραβάτες του νόμου και όχι ως 
κάτοχοι δικαιωμάτων που απαιτούν 
στήριξη για τη βελτίωση της στεγαστικής 
κατάστασής τους· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι, στο 
πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη 
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ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, έχουν 
δεσμευτεί για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε κατάλληλη, ασφαλή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους 
και την αναβάθμιση των άτυπων 
οικισμών (στόχος 11.1 των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης)·

Or. en

Τροπολογία 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει δικλείδες ασφαλείας στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα νέα 
κράτη μέλη για να αποτρέψει την οξεία 
και μαζική αστεγία, λόγου χάρη από την 
αποκατάσταση και αποκρατικοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας όπως συνέβη 
μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης 
στην Εσθονία και τη Λετονία, η οποία 
οδήγησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους 
στην αστεγία·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. προειδοποιεί ότι, για τη 
συμμόρφωση των εξώσεων με το διεθνές 
δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει 
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να πληρούνται ορισμένα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων: της ουσιαστικής 
συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερόμενων 
που πλήττονται από τις εξώσεις, της 
διερεύνησης όλων των βιώσιμων 
εναλλακτικών λύσεων, της 
επανεγκατάστασης σε κατάλληλη 
στέγαση κατόπιν συμφωνίας των 
πληττόμενων νοικοκυριών προκειμένου 
κανείς να μην μένει άστεγος, της 
προσφυγής στη δικαιοσύνη για τη 
διασφάλιση της διαδικαστικής ισότητας, 
και της συμμόρφωσης με όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που 
αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται, οι 
εξώσεις θα θεωρούνται αναγκαστικές και 
θα συνιστούν παραβίαση του 
δικαιώματος στέγασης· ζητεί την 
απαγόρευση των αναγκαστικών εξώσεων 
βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως καθεστώτος ιδιοκτησίας ή 
μισθώσεως των ατόμων που πλήττονται 
από τις εξώσεις, και την παροχή 
κατάλληλης αποζημίωσης, υπηρεσιών 
επισκευής και πρόσβασης στη στέγαση ή 
την παραγωγική αξιοποίηση της γης στα 
άτομα που πλήττονται από αναγκαστικές 
εξώσεις·

Or. en

Τροπολογία 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι έργα 
στέγασης που οδηγούν σε διακρίσεις ή 
κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα 
χρηματοδοτούνται ούτε από την ΕΕ ούτε 
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από κάποιο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν μια γενική 
υποχρέωση πλήρωσης κριτηρίων 
προσβασιμότητας στο πλαίσιο του 
προγραμματισμένου κύματος 
ανακαινίσεων δημόσιων και ιδιωτικών 
κτιρίων που προβλέπεται από την 
ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και να χρησιμοποιήσουν τις 
δυνατότητές του για την βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων, με στόχο 
τη μελλοντική θωράκιση της στέγασης, 
δεδομένων των αυξανόμενων 
δημογραφικών μεταβολών·

Or. en

Τροπολογία 240
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές 
κατά των ιδιοκτητών ανθυγιεινών 
ενδιαιτημάτων και των ιδιοκτητών που 
επιβάλλουν υπερβολικά υψηλά ενοίκια, 
καθώς και να μοιραστούν ορθές 
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πρακτικές σχετικά με αυτές τις πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης, στην 
ποιότητα του στεγαστικού αποθέματος 
και στη ζωή των πολιτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την κοινωνική, δημόσια 
και οικονομικά προσιτή στέγαση σε 
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η παροχή ασφαλούς, προσβάσιμης και 
οικονομικά προσιτής ποιοτικής στέγασης 
για όλους, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη το ευρύ φάσμα πολιτικών σε όλα 
τα κράτη μέλη τόσο σε εθνικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι η Επιτροπή 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις 
εθνικές πολιτικές στέγασης, ιδίως μέσω 
πολιτικών ανταγωνισμού που σχετίζονται 
με τις «υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος» (ΥΓΟΣ) και την εφαρμογή 
των κανόνων κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 242
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και 
οικονομικά προσιτή στέγαση σε επίπεδο 
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή ασφαλούς, προσβάσιμης και 
οικονομικά προσιτής ποιοτικής στέγασης 
για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους, 
καθώς και να αναπτύξει δράσεις για τη 
συμμετοχή όλων των επιπέδων 
διακυβέρνησης στην πλήρη και συνεκτική 
υλοποίηση του δικαιώματος αξιοπρεπούς 
στέγασης για όλους·

Or. en
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Τροπολογία 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης 
και τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές στέγης 
και στη ζωή των πολιτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
αποφάσεις της ΕΕ έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· επισημαίνει ότι η πολιτική 
χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνέβαλε 
σημαντικά στην αύξηση των τιμών 
ενοικίου και ακινήτων στις μεγάλες 
γερμανικές πόλεις· θεωρεί ότι τα σχέδια 
ανάκαμψης και οι προγραμματισμένοι 
κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία του 
κλίματος θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 
αύξηση των ενοικίων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την κοινωνική στέγαση·

Or. de

Τροπολογία 245
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση χωρίς διακρίσεις σε 
επίπεδο ΕΕ για τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή ασφαλούς, υγιούς, 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής 
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ποιοτικής στέγασης για όλους· 

Or. en

Τροπολογία 246
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει επειγόντως μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει 
ελάχιστα πρότυπα για τη στέγαση για 
εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για την 
κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διακινούμενων εργαζομένων·

Or. nl

Τροπολογία 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
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για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή ασφαλούς, 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής 
ποιοτικής στέγασης για όλους·

Or. pl

Τροπολογία 248
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την κοινωνική, δημόσια και 
οικονομικά προσιτή στέγαση σε επίπεδο 
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή ασφαλούς, προσβάσιμης και 
οικονομικά προσιτής ποιοτικής στέγασης 
για όλους·

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί τα κράτη να 
αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ 
και να διασφαλίσουν την παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και 
τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή 
των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει προτάσεις για την κοινωνική, 
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για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 
ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής στέγασης για όλους·

δημόσια και οικονομικά προσιτή στέγαση 
σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή ασφαλούς, 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής 
ποιοτικής στέγασης για όλους·

Or. hu

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία 
συμφωνία για τον ορισμό της κοινωνικής 
στέγασης σε ενωσιακό επίπεδο· ωστόσο, 
προειδοποιεί ότι ένας υπερβολικά στενός 
ορισμός της κοινωνικής στέγασης που 
περιλαμβάνει μόνο «τη στέγαση για 
πολίτες που ανήκουν σε μειονεκτούσες ή 
κοινωνικά λιγότερο προνομιούχες ομάδες, 
οι οποίοι λόγω περιορισμών ως προς την 
εξυγίανση δεν είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν στέγαση υπό τις συνθήκες 
της αγοράς» είναι περιοριστικός και 
παρεμποδίζει την ικανότητα των κρατών 
μελών να προσδιορίσουν τις οικείες 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας· συνεπώς, υποστηρίζει έναν 
διευρυμένο ορισμό της κοινωνικής 
στέγασης ως ομοιόμορφο πρότυπο, στις 
περιπτώσεις στο πλαίσιο του οποίου η 
κοινωνική στέγαση απευθύνεται σε όλους 
τους πολίτες για την ανάπτυξη κοινωνικά 
ποικιλόμορφων γειτονιών·

Or. en
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Τροπολογία 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
στέγασης αποτελεί αρμοδιότητα των 
κρατών μελών· σημειώνει ότι πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της άμβλυνσης του 
ελλείμματος κατοικιών για έναν ολοένα 
αυξανόμενο πληθυσμό, της διασφάλισης 
εύλογων δαπανών στέγασης, και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
μείωσης του αντικτύπου της κλιματικής 
αλλαγής τόσο στον κατασκευαστικό 
κλάδο όσο και στη στέγαση· τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι κοινές προκλήσεις δεν 
συνεπάγονται απαραίτητα ότι είναι 
προτιμότερες οι κοινές λύσεις, και ότι 
υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις σε 
αυτές τις προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 252
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει τη σημασία θέσπισης 
διαφανών κριτηρίων επιλεξιμότητας για 
την κοινωνική και δημόσια 
χρηματοδοτούμενη στέγαση για τη 
διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη 
στέγαση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν εθνικές στρατηγικές για την 
πρόληψη των κοινωνικών διακρίσεων, 
μέσω της ευρύτερης γεωγραφικής 
κατανομής της κοινωνικής στέγασης, η 
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οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους τους 
πολίτες ανεξαρτήτως καθεστώτος, φύλου, 
θρησκεύματος ή εθνικότητας·

Or. en

Τροπολογία 253
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν με τον τραπεζικό τομέα 
προκειμένου να εκδοθούν οικονομικά 
προσιτά εγγυημένα από το κράτος δάνεια 
σε άτομα που δεν έχουν ιδιόκτητο σπίτι 
αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν· καλεί τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση 
των ατόμων από κοινωνικά και 
οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες σε 
πιστωτικές διευκολύνσεις· 

Or. ro

Τροπολογία 254
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
προγράμματα που θα συνδράμουν τους 
πολίτες που κινδυνεύουν να μην 
πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια 
εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών 
κρίσεων, προκειμένου να μην μείνουν 
άστεγοι·

Or. ro
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Τροπολογία 255
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
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να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού· 
δηλώνει ότι τα εθνικά σχέδια οικονομικά 
προσιτής στέγασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και ζητά 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
χαράξουν συγκεκριμένες στρατηγικές για 
την άρση των εμποδίων στο δικαίωμα 
στέγασης όπως οι διακρίσεις, η 
χρηματιστηριοποίηση, η κερδοσκοπία, οι 
επιθετικές πρακτικές δανεισμού, η 
αρπαγή γαιών, η σύγκρουση, οι 
αναγκαστικές εξώσεις, η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση και η ευπάθεια έναντι 
καταστροφών· ζητεί από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη της την πραγματική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 
πολιτών της ΕΕ και να αναθεωρήσει τον 
ορισμό της Eurostat για την επιβάρυνση 
λόγω στεγαστικού κόστους από το 40% 
στο 25% που ήδη αποτελεί το ένα τέταρτο 
του διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων καθώς και στην επίτευξη 
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βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών αλλά και των στόχων 
μας σε σχέση με το κλίμα, όπως αυτοί 
καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία· 
λυπάται που ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
συστάσεων ανά χώρα δεν εφαρμόζεται, 
και προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις συστάσεις, ειδικά αυτές 
που αφορούν τη στέγαση· τονίζει την 
ανάγκη να βελτιωθεί ο δείκτης τιμών 
κατοικιών και να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
ενός ορίου αναφοράς σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για το ποσοστό υπερβολικής 
επιβάρυνσης λόγω του στεγαστικού 
κόστους εντός του πλαισίου του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

Or. fr

Τροπολογία 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να εφαρμόσουν τα 
αποτελέσματα του ουγγρικού συστήματος 
για τη μείωση των χρεώσεων των 
δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 
(Νόμος LIV του 2013), που αποκλείει 



PE655.956v01-00 152/216 AM\1211950EL.docx

EL

τους ειδικούς φόρους στα ενεργειακά 
δίκτυα και ενσωματώνει στα τέλη χρήσης 
δικτύου τις δαπάνες που σχετίζονται με 
τα τέλη των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο φθηνότερες και καινοτόμες πηγές 
ενέργειας για τον πληθυσμό·

Or. hu

Τροπολογία 259
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

11. σημειώνει τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
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οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. pl

Τροπολογία 261
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού· 
εκτιμά ότι η στέγη είναι οικονομικά 
προσιτή, εφόσον επιτρέπει να απομένει 
ένα ελάχιστο ποσό διαβίωσης που δίνει τη 
δυνατότητα να γίνουν κι άλλα έξοδα, 
όπως για διατροφή, υγεία και εκπαίδευση·
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Or. fr

Τροπολογία 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

11. επισημαίνει ότι το υψηλό 
στεγαστικό κόστος έχει δυσανάλογο 
αντίκτυπο στους φτωχούς ανθρώπους ή 
στα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια· 
τονίζει ότι μεταξύ του 2007 και του 2017 
η μέση επιβάρυνση λόγω του στεγαστικού 
κόστους για τα φτωχά νοικοκυριά 
αυξήθηκε δυσανάλογα σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ· επισημαίνει ότι το 2017 το 
38 % των φτωχών νοικοκυριών στην ΕΕ 
έπρεπε να ξοδέψει πάνω από το 40 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση και 
ότι ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία 
(48,5 %) κατέγραψαν αριθμητικά 
στοιχεία που ήταν πάνω από τον μέσο 
όρο της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην πλήρη και συνεκτική 
εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει 
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βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

την ανάγκη να βελτιωθεί ο δείκτης τιμών 
κατοικιών και να καθοριστεί το όριο 
αναφοράς για το ποσοστό υπερβολικής 
επιβάρυνσης λόγω του στεγαστικού 
κόστους σε ένα ποσοστό που δεν θα 
υπερβαίνει το 25 % του διαθέσιμου 
εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

Or. en

Τροπολογία 264
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25% του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το ένα τρίτο του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

Or. sl

Τροπολογία 265
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
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στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα εύλογο 
ποσό του διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

Or. en

Τροπολογία 266
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 40 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

Or. en

Τροπολογία 267
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· επισημαίνει την ανάγκη 
έναρξης μιας πολιτικής συζήτησης για 
την υπερβολική επιβάρυνση λόγω του 
στεγαστικού κόστους στην Ευρώπη, με 
στόχο τη θέσπιση πανευρωπαϊκών 
πολιτικών που θα επιτύχουν μείωση των 
υφιστάμενων ποσοστών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν 
θετικά στην εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών και 
να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το 
ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό 
που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
νοικοκυριού·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της 
οικονομικής προσιτότητας της στέγασης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις υλοποιούνται 
πλήρως και συμβάλλουν θετικά στην 
εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει 
την ανάγκη να βελτιωθεί ο δείκτης τιμών 
κατοικιών και να αξιολογηθεί το όριο 
αναφοράς για το ποσοστό υπερβολικής 
επιβάρυνσης λόγω του στεγαστικού 
κόστους σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 269
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με 
τις αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC))·

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με 
τις αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC)) και του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Πενίας 
λαμβανομένου υπόψη του 
κατακερματισμού των εθνικών αγορών 
στέγης και των διαφορών μεταξύ των 
κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή 
να θεσπίσει ένα σύστημα 
παρακολούθησης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης για την οικονομικά 
προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ στο 
πλαίσιο του Παρατηρητηρίου 
Ενεργειακής Πενίας· επισημαίνει την 
ανάγκη κατάρτισης ενός πλήρους 
ορισμού της οικονομικά προσιτής 
στέγασης σε επίπεδο ΕΕ λαμβανομένου 
υπόψη του ευρέος φάσματος δεικτών 
όπως τα ποσοστά εξώσεων και φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 270
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με 

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα, ποιοτικότερα και 
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τις αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC))·

πιο συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις 
αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC))·

Or. en

Τροπολογία 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με 
τις αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC))·

12. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με 
τις αγορές στέγης, μεταξύ άλλων και σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
(Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC))·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να χρηματοδοτούν τις 
κοινωνικές επενδύσεις που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
στέγασης με κοινωνικούς εταίρους, την 
κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό 
τομέα, πολλοί εκ των οποίων 
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διαδραματίζουν και μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν κεντρικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και διατήρηση επαρκών 
λύσεων στέγασης για τα άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 273
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη να επανεισάγουν τις άτυπες 
συναντήσεις των υπουργών που είναι 
αρμόδιοι για θέματα στέγασης, να 
συμπεριλάβουν το Κοινοβούλιο, καθώς 
και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων, και να 
παρουσιάσουν μια αναθεωρημένη μορφή 
των σημείων επαφής για τη στέγαση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών για την καταπολέμηση της 
αστεγίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς 
και οικονομικά προσιτής στέγασης·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν περισσότερο στην 
οικοδόμηση προσβάσιμων οίκων 
ευγηρίας για ηλικιωμένους, με ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας, προσβάσιμες σε ένα 
ευρύτερο φάσμα του γηραιότερου 
πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών 
κανονισμών μισθώσεως, για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ενοικιαστών και των ιδιοκατοικούντων και 
την πρόληψη των εξώσεων, και μετά από 
τα μέτρα ανακαινίσεων και 
συμπεριλαμβανομένων όσων διαμένουν 
σε κατοικίες που έχουν απαλλοτριωθεί 
από το κράτος στο πλαίσιο διαδικασίας 
αποκατάστασης και να εγγυηθούν την 
ασφαλή κατοχή ακινήτων προωθώντας τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις μίσθωσης ως 
εξ ορισμού επιλογή, και προάγοντας τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή ελεγκτικών 
μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα, να 
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υποστηρίξουν τις οργανώσεις που 
ασχολούνται με την προστασία των 
ενοικιαστών και των ιδιοκατοικούντων 
και να θεσπίσουν ένα κατώτατο όριο 
νομικών διαδικασιών διευθέτησης 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 277
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή ελεγκτικών 
μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα·

Or. en

Τροπολογία 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ιδιοκατοικούντων έναντι 
έξωσης και την προαγωγή της διαφάνειας 
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προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

όσον αφορά τα μισθώματα·

Or. de

Τροπολογία 279
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ισορροπημένων μέτρων 
αμοιβαίου συμφέροντος όσον αφορά τα 
μισθώματα για τον συμβιβασμό των 
δικαιωμάτων ιδιοκτητών και 
ενοικιαστών και τη δημιουργία μιας 
σχέσης ασφάλειας μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 280
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
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θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας μια υποχρέωση 
διαφάνειας και την εφαρμογή 
δεσμευτικών ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

Or. fr

Τροπολογία 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων επί 
ακινήτων των ιδιοκτητών και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης, και προάγοντας τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή ελεγκτικών 
μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα·

Or. hu

Τροπολογία 282
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
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θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας έναν ήπιο 
κανονισμό για τη διαφάνεια όσον αφορά 
τα μισθώματα·

Or. en

Τροπολογία 283
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρχές 
να θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
προστασία των ενοικιαστών, οι οποίοι 
είναι συνεπείς στην πληρωμή του 
ενοικίου, και των ιδιοκατοικούντων έναντι 
έξωσης και να εγγυηθούν την ασφαλή 
κατοχή ακινήτων προωθώντας τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις μίσθωσης ως 
εξ ορισμού επιλογή, και προάγοντας τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή ελεγκτικών 
μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα·

Or. fr

Τροπολογία 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν νομικές διατάξεις για την 
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προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού 
επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και 
την εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον 
αφορά τα μισθώματα·

προστασία των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης και να 
εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων 
προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης, και προάγοντας τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή ελεγκτικών 
μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα·

Or. pl

Τροπολογία 285
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές 
εκτίθενται στον κίνδυνο καταληψιών· θα 
ήταν συνεπώς σκόπιμο να δημιουργηθούν 
προσαρμοσμένες νομικές διατάξεις για να 
επιτρέπεται η γρήγορη έξωση 
καταληψιών, μιας και αυτές οι απώλειες 
χρημάτων μπορούν να έχουν σημαντικές 
συνέπειες για τους ιδιοκτήτες-
εκμισθωτές, οι οποίοι συχνά είναι πολίτες 
από ταπεινό υπόβαθρο ή ηλικιωμένοι που 
χρειάζονται τα ενοίκια για να 
συμπληρώσουν το εισόδημά τους·

Or. fr

Τροπολογία 286
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι το 25,1% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού ο οποίος 
ενοικιάζει ιδιωτική στέγη δαπανά πάνω 
από 40% του εισοδήματός του στο 
ενοίκιο· υπενθυμίζει ότι τα ενοίκια 
ακολουθούν διαρκή ανοδική πορεία· 
θεωρεί ότι για να είναι πραγματικά 
οικονομικά προσιτή η στέγαση για όλους, 
πρέπει τα ενοίκια να οριοθετηθούν προς 
τα κάτω·

Or. fr

Τροπολογία 287
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί την απαγόρευση εξώσεων 
των ενοικιαστών και των 
ιδιοκατοικούντων χωρίς 
μετεγκατάσταση· κάνει έκκληση οι 
πολίτες-θύματα εξώσεων να μπορούν να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους ενώπιον 
δικαστηρίου, ιδίως έναντι των τραπεζών, 
όταν το ποσό εξόφλησης που απαιτούν οι 
τράπεζες είναι προδήλως καταχρηστικό·

Or. fr

Τροπολογία 288
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· 
υπενθυμίζει επίσης ότι οι κανόνες του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχουν μειώσει τις 
επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή στέγη· 
ζητεί την κατάργηση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για να εξασφαλιστεί στην 
Ένωση και τα κράτη μέλη το αναγκαίο 
περιθώριο για τη χρηματοδότηση 
δημόσιων και κοινωνικών επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά την οικονομικά 
προσιτή στέγαση, όσο χρειάζεται·

Or. fr

Τροπολογία 289
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ισότιμη 
νομοθεσία η οποία θα παρέχει προστασία 
τόσο στους ιδιοκτήτες κατοικιών όσο και 
στους ενοικιαστές, και θα καλύπτει τους 
όρους που αφορούν την υπογραφή και την 
επιβολή μισθωτηρίων συμβολαίων, 
καθώς και τα νομικά μέσα επίλυσης 
τυχόν διαφορών·
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Or. ro

Τροπολογία 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών·

Or. hu

Τροπολογία 291
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών·

Or. fr

Τροπολογία 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών, είτε ιδιωτικών, είτε δημοσίων 
ή κοινωνικών κατοικιών· καλεί την 
Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω αρχή 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 293
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών με ιδιωτικό συμφωνητικό και 
ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί 
την Επιτροπή να σεβαστεί την εν λόγω 
αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 
πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται 
στην αρχή της ουδετερότητας μεταξύ 
ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης 
κατοικιών είτε ιδιωτικών είτε δημόσιων 
είτε κοινωνικών· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί την εν λόγω αρχή στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη να 



AM\1211950EL.docx 171/216 PE655.956v01-00

EL

δραστηριοποιηθούν περισσότερο ώστε να 
επανορθώσουν τυχόν ανισότητες στην 
αγορά στέγης, παρέχοντας μεταξύ άλλων 
ολοκληρωμένες πληροφορίες για τη 
λειτουργία των αγορών στέγης, τον 
αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των 
συναλλαγών, τις τάσεις των τιμών σε 
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και το 
δυναμικό ανάπτυξης σε άλλα τμήματα·

Or. pl

Τροπολογία 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
πρωτοβουλίες και κίνητρα που θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων 
στη στέγαση, όπως πιστωτικά κίνητρα ή 
μίσθωση με δικαίωμα αγοράς·

Or. pl

Τροπολογία 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν πολιτικές ανέγερσης κτιρίων 
που θα προάγουν την οικονομική 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19·

Or. pl
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Τροπολογία 297
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. τονίζει ότι η υποβοηθούμενη 
διαβίωση και η επιδοτούμενη παροχή 
στέγης αποτελούν μέσα κοινωνικής και 
στεγαστικής πολιτικής, και ότι η στήριξη 
που παρέχουν είναι άκρως 
αποτελεσματική, π.χ. ως προς τη 
μετατόπιση της φροντίδας από τα 
ιδρύματα στην κοινότητα· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου 
να ανεγερθούν περισσότερες 
επιδοτούμενες κατοικίες ή κατοικίες 
υποβοηθούμενης διαβίωσης·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των 
πολιτικών και των κανονισμών της ΕΕ 
στη χρηματιστηριοποίηση της αγοράς 
στέγης, καθώς και την ικανότητα των 
εθνικών και τοπικών αρχών να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγαση 
και, εφόσον είναι σκόπιμο, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την 
καταπολέμηση της 

διαγράφεται
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χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των 
πολιτικών και των κανονισμών της ΕΕ 
στη χρηματιστηριοποίηση της αγοράς 
στέγης, καθώς και την ικανότητα των 
εθνικών και τοπικών αρχών να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγαση 
και, εφόσον είναι σκόπιμο, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την 
καταπολέμηση της 
χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 

διαγράφεται
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συνοχή·

Or. hu

Τροπολογία 300
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· υπενθυμίζει ότι η 
κρίση της Covid-19 ανέδειξε το ότι οι 
εργαζόμενοι σε κρίσιμους τομείς και οι 
υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών 
είχαν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα 
κέντρα των πόλεων, λόγω της αύξησης 
των τιμών, γεγονός το οποίο οφείλεται 
στη χρηματιστηριοποίηση της αγοράς 
στέγασης· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· ζητεί τη 
δημιουργία ενός Μητρώου Διαφάνειας 
για τα μεσιτικά γραφεία και τους 
εκμισθωτές (νομικά και φυσικά 
πρόσωπα), μιας και οποιοσδήποτε έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει σε ποιον καταλήγει 
το ενοίκιό του, αλλά και με σκοπό την 
αποφυγή της κερδοσκοπίας· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
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επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 301
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα, από την αγορά 
ακινήτων προς μίσθωση έως τις θεσμικές 
επενδύσεις μέσω μεριδίων ακινήτων και 
αλλοδαπών κεφαλαίων και 
προγραμμάτων αγοράς ακινήτων προς 
μίσθωση· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή· καλεί τα κράτη μέλη και τις 
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τοπικές αρχές να στηρίξουν τους 
παρόχους κοινωνικής, συνεργατικής και 
δημόσιας στέγασης ως έναν τρόπο 
προώθησης της μη κερδοσκοπικής 
στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση· καλεί τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν 
πολιτικές αστικού και αγροτικού 
χωροταξικού σχεδιασμού που να ευνοούν 
την οικονομικά προσιτή στέγαση και την 
κοινωνική συνοχή, και να προσαρμόσουν 
τους δημόσιους χώρους στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων, των οικογενειών με παιδιά 
και των ατόμων με αναπηρία·

Or. pl
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Τροπολογία 303
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και τις τοπικές 
αρχές να θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για 
την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 304
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
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επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση· καλεί τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν 
πολιτικές που ευνοούν μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στον στεγαστικό τομέα και να 
αναπτύξουν πολιτικές αστικού και 
αγροτικού χωροταξικού σχεδιασμού που 
να ευνοούν την οικονομικά προσιτή 
στέγαση, την κοινωνική ανάμειξη και την 
κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
κοινωνικό κεφάλαιο και ανθρώπινο 
δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
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σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων, καθώς και τη διαιώνιση 
αδιάθετων και εγκαταλελειμμένων 
οικημάτων, και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και πολιτικών που ευνοούν 
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αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον 
στεγαστικό τομέα και να αναπτύξουν 
πολιτικές αστικού και αγροτικού 
χωροταξικού σχεδιασμού που να ευνοούν 
την οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη χρηματιστηριοποίηση 
της αγοράς στέγης, καθώς και την 
ικανότητα των εθνικών και τοπικών αρχών 
να διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγαση 
και, εφόσον είναι σκόπιμο, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την 
καταπολέμηση της υπερβολικής 
χρηματιστηριοποίησης της αγοράς στέγης 
έως τα μέσα του 2021· καλεί τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν 
φορολογικά μέτρα για την καταπολέμηση 
των κερδοσκοπικών επενδύσεων και να 
αναπτύξουν πολιτικές αστικού και 
αγροτικού χωροταξικού σχεδιασμού που 
να ευνοούν την οικονομικά προσιτή 
στέγαση, την κοινωνική ανάμειξη και την 
κοινωνική συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 308
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

15. επισημαίνει με ανησυχία την 
αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, ιδίως στις πόλεις, όπου οι 
επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως 
εμπορεύσιμο στοιχείο και όχι ως 
ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συμβολή των πολιτικών 
και των κανονισμών της ΕΕ στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
καθώς και την ικανότητα των εθνικών και 
τοπικών αρχών να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση 
της χρηματιστηριοποίησης της αγοράς 
στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την 
καταπολέμηση των κερδοσκοπικών 
επενδύσεων και να αναπτύξουν πολιτικές 
αστικού και αγροτικού χωροταξικού 
σχεδιασμού που να ευνοούν την 
οικονομικά προσιτή στέγαση, την 
κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 309
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η διαφάνεια σχετικά με 
την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές 
ακινήτων είναι καίριας σημασίας για την 
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πρόληψη των στρεβλώσεων στην αγορά 
στέγης, καθώς και για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής 
στον εν λόγω τομέα. επαναλαμβάνει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έκθεση σχετικά 
με την ανάγκη εναρμονισμού των 
πληροφοριών για την ιδιοκτησία 
ακινήτων και τη διασύνδεση των εθνικών 
μητρώων· 

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προστατεύουν αποτελεσματικότερα τους 
δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων από 
τις εξώσεις· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τους υφιστάμενους 
δεοντολογικούς κανόνες ή, κατά 
περίπτωση, να θεσπίσουν νέους 
δεσμευτικούς δεοντολογικούς κανόνες για 
τους πιστωτές, τους διαχειριστές 
πιστώσεων και τους αγοραστές 
πιστώσεων για την αποφυγή 
παραπλανητικών πρακτικών, της 
παρενόχλησης και της παραβίαση των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή, 
τουλάχιστον ως προς τα ενυπόθηκα 
δάνεια· οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
προσδιορίζουν ιδίως προϋποθέσεις για 
εύλογα και βιώσιμα μέτρα ρύθμισης 
παράλληλα με τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 



AM\1211950EL.docx 183/216 PE655.956v01-00

EL

2014/17/ΕΕ· προσκαλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση 
σχετικά με έναν ελάχιστο λόγο 
δάνειο/αξία στην αγορά ενυπόθηκης 
πίστης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τον αντίκτυπο στις αγορές 
στέγης κατά την πρόταση κανόνων 
τιτλοποίησης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών 
καταλυμάτων μειώνει την προσφορά 
κατοικιών στην αγορά, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των τιμών, και έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στη δυνατότητα καλής 
διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 
βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών 
καταλυμάτων μειώνει την προσφορά 
κατοικιών στην αγορά, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των τιμών, και έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στη δυνατότητα καλής 
διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 
βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
στις πόλεις μειώνει την προσφορά 
κατοικιών στην αγορά, με αποτέλεσμα την 
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τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη 
εκμίσθωση καταλυμάτων, το οποίο να 
παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στις 
εθνικές και τοπικές αρχές να ορίσουν 
αναλογικούς κανόνες όσον αφορά τις 
υπηρεσίες φιλοξενίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες πρόταση με την 
οποία θα εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

αύξηση των τιμών·

Or. hu

Τροπολογία 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη 
εκμίσθωση καταλυμάτων, το οποίο να 
παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στις 
εθνικές και τοπικές αρχές να ορίσουν 
αναλογικούς κανόνες όσον αφορά τις 
υπηρεσίες φιλοξενίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες πρόταση με την 
οποία θα εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών·
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βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. pl

Τροπολογία 315
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη 
εκμίσθωση καταλυμάτων, το οποίο να 
παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στις 
εθνικές και τοπικές αρχές να ορίσουν 
αναλογικούς κανόνες όσον αφορά τις 
υπηρεσίες φιλοξενίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες πρόταση με την 
οποία θα εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

16. σημειώνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα 
καλής διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρεωτικής καταγραφής, του 
περιορισμού αδειών και συγκεκριμένων 
πολιτικών καθορισμού ζωνών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
πρόταση με την οποία θα εισάγονται 
υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων, καθώς 
η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
είναι απαραίτητη για τις αρχές για τη 
διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
οικονομικά προσιτής στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 317
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
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εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, οδηγώντας στον εξευγενισμό, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, και 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα 
καλής διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 
βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση καταλυμάτων, 
το οποίο να παρέχει ευρεία διακριτική 
ευχέρεια στις εθνικές και τοπικές αρχές να 
ορίσουν αναλογικούς κανόνες όσον αφορά 
τις υπηρεσίες φιλοξενίας· ζητεί να 
περιοριστούν οι βραχυπρόθεσμες 
ενοικιάσεις στους ιδιοκατοικούντες και 
σε περιορισμένη περίοδο· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες πρόταση με την 
οποία θα εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή 
πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και, κατά 
περίπτωση, να προτείνει τροποποιήσεις 
στην ήδη υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ 
και να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
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φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία 
διακριτική ευχέρεια στις εθνικές και 
τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική 
ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης 
εκμίσθωσης παραθεριστικών καταλυμάτων 
μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα καλής διαβίωσης· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση 
καταλυμάτων για να ορίσει αναλογικούς 
κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας, αποφεύγοντας την 
«τουριστικοποίηση» και την υποβάθμιση 
των αστικών κέντρων εις βάρος των 
κατοίκων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα 
εισάγονται υποχρεώσεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών 
για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
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για την προστασία των δεδομένων· για την προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 320
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 
από έντεκα εκατομμύρια άδειες κατοικίες 
σε όλην την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
υπογραμμίζει ότι αυτές οι κατοικίες θα 
έδιναν τη δυνατότητα να στεγαστούν όλοι 
οι άστεγοι, καθώς και η πλειοψηφία των 
ατόμων που υποφέρουν από σοβαρή 
στέρηση στέγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
υπενθυμίζει ότι οι άδειες κατοικίες 
συμβάλλουν στη μείωση της προσφοράς 
στέγασης, και επομένως στην αύξηση 
των τιμών και στην κερδοσκοπία· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
δεσμευτικές νομοθεσίες ώστε αυτές οι 
κατοικίες να συμμετέχουν στην αγορά 
στέγασης υπό συνθήκες που να πληρούν 
τα κριτήρια της αξιοπρεπούς στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 321
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι ως ανερχόμενη δύναμη 
για τα ακίνητα στα κράτη μέλη οι 
οικογένειες και οι νέοι, καθώς και η 
εργατική τάξη που καταβάλλουν 
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προσπάθειες εφ’ όρου ζωής θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
ακίνητα χωρίς κληρονομιά· τονίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της εξάρτησης 
καταβολής μισθώματος εφ’ όρου ζωής 
και της προαγωγής της ιδέας των 
ποικιλόμορφων γειτονιών σε σχέση με τις 
αγορές μετά την εκμίσθωση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη συμμετοχή των ενοικιαστών κατά τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με το μοντέλο 
και τα έξοδα ανακαίνισης· πιστεύει ότι η 
δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να 
βασίζεται σε έργα που διασφαλίζουν την 
ενεργό συμμετοχή των ενοικιαστών κατά 
τη φάση του σχεδιασμού και της 
εκτέλεσης·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή να προάγει 
ένα μοντέλο ουδετερότητας των δαπανών 



PE655.956v01-00 192/216 AM\1211950EL.docx

EL

στέγασης (συμπεριλαμβανομένων 
μισθωμάτων, δαπανών ενέργειας και 
τοπικών φόρων) διότι συνδυάζει τους 
κοινωνικούς και κλιματικούς στόχους και 
αποτρέπει τις εξώσεις μέσω 
ανακαινίσεων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι αυξήσεις ενοικίων 
εξισορροπούνται πλήρως από την 
εξοικονόμηση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή να προάγει τη 
θέσπιση συστημάτων ελέγχου των τιμών 
μίσθωσης σε τοπικό επίπεδο για τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
προσιτότητας της στέγασης και των 
μισθώσεων στην αγορά εκμίσθωσης 
κατοικιών που αντλούν έμπνευση από τα 
βέλτιστα ευρωπαϊκά μοντέλα στο πλαίσιο 
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη ότι η μη ρύθμιση της αγορά 
ακινήτων και των οικονομικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτή με 
στόχο τη διασφάλιση οικονομικά 
προσιτής και επαρκούς στέγασης για 
όλους θα ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις τους ως προς το 
δικαίωμα στέγασης· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη ρύθμιση της αγοράς 
ακινήτων με τρόπο ώστε να 
διασφαλίσουν ότι θα παρέχεται επαρκής 
και οικονομικά προσιτή στέγαση, ότι δεν 
θα υπάρχουν άδειες κατοικίες και ότι 
μέρος των κερδών από τη στέγαση ή 
άλλες οικονομικές δραστηριότητες θα 
ανακατευθύνονται για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας επαρκούς στέγασης για 
νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα, και ότι αυτά τα μέτρα θα 
περιλαμβάνουν την πρόληψη 
οποιασδήποτε ιδιωτικοποίησης δημόσιας 
ή κοινωνικής στέγασης που θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την ικανότητα του 
κράτους να διασφαλίζει επαρκή στέγαση, 
μέσω της διατήρησης ενός κανονιστικού 
πλαισίου μισθώσεων που διαφυλάσσει 
την ασφάλεια της εκμίσθωσης και την 
οικονομική προσιτότητα της στέγασης 
για τους ενοικιαστές, μεταξύ άλλων μέσω 
της επιβολής ανωτάτων ορίων στα 
επίπεδα των ενοικίων, ελέγχων ή 
παγωμάτων ενοικίων όπου είναι 
απαραίτητο, της απαίτησης πλήρους 
δημοσίευσης όλων των επενδύσεων στη 
στέγαση για την πρόληψη της διαφθοράς, 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, 
μέσω της επιβολής φόρων στα οικιστικά 
ακίνητα και στην κερδοσκοπία στον 
τομέα της γης για την καταπολέμηση της 
βραχυπρόθεσμης επαναπώλησης 
ακινήτων και στα οικιστικά ακίνητα που 
μένουν άδεια και μέσω της κατάργησης 
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των προτιμησιακών φορολογικών 
απαλλαγών στις εταιρείες επενδύσεων 
ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. τονίζει ότι οι ΥΓΟΣ στον τομέα 
της στέγασης θα πρέπει να 
καθοδηγούνται κυρίως από 
συγκεκριμένες εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές προϋποθέσεις, διότι οι τοπικές 
αρχές έχουν την αρμοδιότητα του 
προσδιορισμού και της αντιμετώπισης 
των αναγκών στέγασης και των 
συνθηκών διαβίωσης διαφόρων ομάδων· 
υπενθυμίζει ότι οι ενωσιακοί κανόνες 
ανταγωνισμού μπορούν να εξαιρεθούν, 
εφόσον το απαιτεί η υλοποίηση 
ορισμένων υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)· ζητεί 
τη συμπερίληψη του στεγαστικού τομέα 
στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, και όχι μόνο υπό τη μορφή 
της κοινωνικής στέγασης, διότι αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος για 
οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή 
στέγαση για όλους·

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική 
στέγαση είναι ο μόνος τομέας στην 
απόφαση σχετικά με τις ΥΓΟΣ για τον 
οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 
μια ομάδα-στόχο (πολίτες που ανήκουν 
σε μειονεκτούσες ή κοινωνικά λιγότερο 
προνομιούχες ομάδες), κάτι δεν συμβαίνει 
στην περίπτωση των νοσοκομείων και 
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών· πιστεύει 
ότι αυτή η αναφορά μπορεί να περιορίσει 
τη χάραξη πολιτικών ΥΓΟΣ για 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και ενδέχεται να 
παρεμποδίσει την προώθηση της 
κοινωνικής ανάμειξης, των 
ποικιλόμορφων ενδιαιτημάτων, της 
ουδετερότητας των καθεστώτων 
στέγασης και της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ για τη 
διεύρυνση της ομάδας-στόχου για την 
οικονομικά προσιτής στέγαση με στόχο 
τη διασφάλιση της παροχής επαρκούς 
οικονομικά προσιτής στέγασης για όλους·

Or. en

Τροπολογία 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα 
το κενό επενδύσεων για οικονομικά 
προσιτή στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, 
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 

διαγράφεται
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

Or. hu

Τροπολογία 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση·

Or. pl

Τροπολογία 330
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να καλύψουν 
κατά προτεραιότητα το κενό επενδύσεων 
για οικονομικά προσιτή στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 331
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί, 
επιπλέον, μια εναρμονισμένη λογιστική για 
τη μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί 
ειδικότερα οι επενδύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
οικονομικά προσιτής στέγασης να μην 
υπάγονται στα κριτήρια του Μάαστριχ, 
δεδομένου ότι η οικονομικά προσιτή 
στέγαση δεν είναι ποτέ χρέος, αλλά πάντα 
επένδυση· ζητεί, επιπλέον, μια 
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εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα 
της οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί, 
επιπλέον, μια εναρμονισμένη λογιστική για 
τη μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων προκειμένου 
τα κράτη μέλη να προβούν στις 
απαραίτητες πράσινες και κοινωνικές 
δημόσιες επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
που αφορούν την ανάπτυξη και βελτίωση 
της κοινωνικής, δημόσιας οικονομικά 
προσιτής κι ενεργειακά αποδοτικής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 333
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί, 
επιπλέον, μια εναρμονισμένη λογιστική για 
τη μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. τονίζει ότι το χάσμα επενδύσεων 
για την οικονομικά προσιτή στέγαση 
αγγίζει τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ ανά 
έτος 22α· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής και οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

__________________
22α Έκθεση της ειδικής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές 
υποδομές στην Ευρώπη με τίτλο: 
«Ώθηση των επενδύσεων σε κοινωνικές 
υποδομές στην Ευρώπη» (Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe) (2018). 

Or. en

Τροπολογία 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα 
το κενό επενδύσεων για οικονομικά 
προσιτή στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, 
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 

17. επισημαίνει ότι το 2017 οι 
συνολικές δαπάνες των κρατών μελών για 
κοινωνικές κατοικίες αντιπροσώπευαν 
μόνο το 0,66 % του ευρωπαϊκού 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 
μειώθηκαν περαιτέρω· θεωρεί ότι 
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καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

διάφορα εθνικά παραδείγματα 
καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της αστεγίας απαιτούν την 
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και 
οικονομικά προσιτών μικρών 
διαμερισμάτων·

Or. de

Τροπολογία 335
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για 
βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη θέσπιση 
μέτρων για την παροχή βελτιωμένης 
πρόσβασης σε επενδύσεις που 
αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτή στέγαση, ιδίως σε 
κοινωνική στέγαση· ζητεί, επιπλέον, μια 
εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 336
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί, 
επιπλέον, μια εναρμονισμένη λογιστική για 
τη μεθοδολογία της απόσβεσης των 
επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το 
κενό επενδύσεων για οικονομικά προσιτή 
στέγαση· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τις βιώσιμες 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης, ενώ 
παράλληλα υπενθυμίζουν τη σημασία του 
Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης· 
ζητεί, επιπλέον, μια εναρμονισμένη 
λογιστική για τη μεθοδολογία της 
απόσβεσης των επενδύσεων στον τομέα 
της οικονομικά προσιτής στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
παράσχει τη δυνατότητα στις εθνικές, τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να 
στηρίξουν τη στέγαση για όλες τις ομάδες 
των οποίων οι ανάγκες για αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση δεν μπορούν 
να καλυφθούν από τις συνθήκες της 
αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
τα πλέον μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 

διαγράφεται
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κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

Or. hu

Τροπολογία 338
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
παράσχει τη δυνατότητα στις εθνικές, τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να 
στηρίξουν τη στέγαση για όλες τις ομάδες 
των οποίων οι ανάγκες για αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση δεν μπορούν 
να καλυφθούν από τις συνθήκες της 
αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
τα πλέον μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 339
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 
ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 
ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή· παροτρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή 
διαφάνεια και προκαθορισμένα πρότυπα 
όσον αφορά την επιλογή των δικαιούχων 
κοινωνικής στέγασης, προκειμένου να 
αποφευχθεί η διαφθορά στην κατανομή 
των εν λόγω κατοικιών και η παρέκκλιση 
από τους στόχους των εν λόγω μέτρων·

Or. ro

Τροπολογία 340
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
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στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 
ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 
ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα, καθώς και οι νέοι 
που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και 
χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες για να 
ξεκινήσουν το νοικοκυριό τους θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
δημιουργηθούν κοινωνικά ποικιλόμορφες 
γειτονιές και να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή. Λόγω των διαφορετικών 
αναγκών των αστικών και αγροτικών 
περιοχών, των διαφορετικών 
περιστάσεων που ισχύουν σε αυτές, 
καθώς και άλλων σχετικών παραγόντων, 
οι φορείς σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για 
την καλά στοχευμένη λήψη αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 341
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας 
στόχου όσον αφορά την κοινωνική και τη 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
στέγαση με βάση τους κανόνες που 
διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να παράσχει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να στηρίξουν τη 
στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι 
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ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να 
εξασφαλιστεί η παροχή οικονομικά 
προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν 
κοινωνικά ποικιλόμορφες γειτονιές και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή· ζητεί από 
την Επιτροπή να επιτρέπει τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής στέγασης, οποιοδήποτε κι αν 
είναι το κοινό στόχος·

Or. fr

Τροπολογία 342
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι η κρίση της Covid-
19 έχει εντείνει την κρίση στέγασης, η 
οποία πλήττει ένα διαρκώς μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού που δεν έχει πια τα 
μέσα να στεγαστεί στο ιδιωτικό κτιριακό 
απόθεμα· κάνει έκκληση αυτός ο 
πληθυσμός να εντάσσεται από εδώ και 
πέρα στην ομάδα-στόχο της οικονομικά 
προσιτής στέγασης· καλεί επίσης για 
διακοπή των εξώσεων μέχρι το 2021, 
λόγω των σοβαρών οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας και των 
δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι να πληρώσουν τα στεγαστικά 
δάνειά τους ή το ενοίκιό τους·

Or. fr
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Τροπολογία 343
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επικροτεί τη χρηματοδότηση 
δανείων κοινωνικής και οικονομικά 
προσιτής στέγασης μέσω του InvestEU 
και στο πλαίσιο του ευρύτερου 
χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ· ζητεί 
εκτάκτως από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι τοπικοί και 
περιφερειακοί πάροχοι κοινωνικής και 
δημόσιας, οικονομικά προσιτής στέγασης 
θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ· ζητεί από την ΕΤΕπ να 
προσπαθήσει εν προκειμένω να ενισχύσει 
τη λήψη κονδυλίων μέσω στοχευμένης 
τεχνικής βοήθειας και στενότερης 
συνεργασίας με χρηματοοικονομικούς 
διαμεσολαβητές·

Or. en

Τροπολογία 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η επισφαλής εργασία 
και η φτώχεια των εργαζομένων 
υποβαθμίζουν την πρόσβαση σε 
τραπεζικές πιστώσεις και αυξάνουν κατά 
πολύ τα επίπεδα υπερβολικών 
στεγαστικών δαπανών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για 
την καταπολέμηση της επισφαλούς 
απασχόλησης και της φτώχειας των 
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εργαζομένων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα μελλοντικά 
σχέδια κατασκευής και αποκατάστασης 
κατοικιών θα αποσκοπούν στην 
οικοδόμηση έξυπνων κτιρίων, όπου η 
κατανάλωση νερού κι ενέργειας μπορεί να 
παρακολουθείται και να είναι πιο 
οικονομικά αποδοτική, σύμφωνα με τους 
κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό ότι η πανδημία της 
COVID-19 αύξησε τα περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης 
παιδιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στη δημιουργία 
επιπρόσθετων και κατάλληλων 
μεταβατικών δομών για τη στέγαση των 
ατόμων που διαφεύγουν από τέτοιες 
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καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 347
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς 
και τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση 
της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 
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τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της 
«Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού» (CRII) και 
της «Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+» (CRII+), 
και να εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μέσων·

Or. en

Τροπολογία 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 
τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
στέγασης βάσει των αρχών της 
ουδετερότητας μεταξύ ιδιοκτησίας 
κατοικιών ή μίσθωσης κατοικιών είτε 
ιδιωτικών, είτε δημόσιων είτε κοινωνικής 
στέγασης στην ΕΕ, καθώς και τις 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·
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Or. en

Τροπολογία 350
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 
τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της κατάλληλης, 
ενεργειακά αποδοτικήςκαι οικονομικά 
αποδοτικής κοινωνικής στέγασης στην 
ΕΕ, καθώς και τις επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση της αστεγίας και του 
αποκλεισμού από τη στέγαση, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης, του μέσου InvestEU, του ΕΚΤ 
+, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
και του μέσου ανάκαμψης Next Generation 
EU, ιδίως όσον αφορά τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 351
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ όπως οι 
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τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

οικογενειακές κατοικίες καθώς και οι 
οικίες μονομελών νοικοκυριών, καθώς και 
τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 352
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 
τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του μέσου InvestEU, του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
του μέσου ανάκαμψης Next Generation 
EU, καθώς και τις επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση της αστεγίας και του 
αποκλεισμού από τη στέγαση μέσω του 
ΕΚΤ+ και της Συνδρομής στην 
Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις 
Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU), και 
να εξασφαλίσουν καλύτερες συνέργειες 
μεταξύ των εν λόγω μέσων·

Or. en

Τροπολογία 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς 
και τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση 
της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
μέσων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου 
InvestEU, του ΕΚΤ +, του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU 
προκειμένου να παράσχουν επαρκείς 
πόρους για επενδύσεις στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής κοινωνικής 
στέγασης στην ΕΕ, καθώς και επενδύσεις 
για την αντιμετώπιση της αστεγίας και 
του αποκλεισμού από τη στέγαση·

Or. hu

Τροπολογία 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής στέγασης στην ΕΕ, καθώς και 
τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της 
αστεγίας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, 
του ΕΚΤ +, του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, και να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις στον τομέα της οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
κοινωνικής και δημόσιας στέγασης στην 
ΕΕ, καθώς και τις επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση της αστεγίας και του 
αποκλεισμού από τη στέγαση, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του μέσου InvestEU, του ΕΚΤ 
+, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
και του μέσου ανάκαμψης Next Generation 
EU, και να εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μέσων·
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μέσων·

Or. en

Τροπολογία 355
Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. λυπάται που οι δημόσιες 
χρηματοδοτήσεις δεν είναι πάντα 
γνωστές στους τοπικούς φορείς ή στις 
οργανώσεις μικρού μεγέθους, και που οι 
ευρωπαϊκές διαδικασίες μπορεί να 
φαίνονται απόμακρες ή περίπλοκες· 
προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ταμείου στο πλαίσιο του οποίου θα 
δημιουργηθούν συνέργειες για την από 
κοινού αξιοποίηση των κονδυλίων των 
ήδη υφιστάμενων χορηγών, επιτρέποντας 
έτσι στους τοπικούς φορείς και στις 
οργανώσεις μικρού μεγέθους να τα 
εντοπίζουν εύκολα·

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει εκ νέου το δίκτυο των σημείων 
επαφής για τη στέγαση στα κράτη μέλη 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης και 
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για την αναβάθμιση της παρακολούθησης 
των αναγκών και των πολιτικών 
οικονομικά προσιτής στέγασης στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πόλεων και 
των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 357
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει αποτελεσματικότερα την 
πίστωση που χορηγείται από την ΕΤΕπ 
σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές για την αποτελεσματικότερη 
προστασία των δημόσιων επενδύσεων σε 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 358
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας με την ανακατασκευή 
των κατοικιών

Or. el



AM\1211950EL.docx 215/216 PE655.956v01-00

EL

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει, να υποστηρίξει και να 
χρηματοδοτήσει κοινοτικά 
καταπιστεύματα γης και άλλες μορφές 
δημοκρατικής και συνεργατικής 
στέγασης βάσει της κοινότητας, ως έναν 
εύλογο και βιώσιμο τρόπο παροχής 
κοινωνικής στέγασης, και να ενθαρρύνει 
και τα κράτη μέλη να προβούν σε αυτή 
την αναγνώριση·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μια βιώσιμη προσέγγιση για 
την αστική χρήση της γης, λόγου χάρη 
δίνοντας προτεραιότητα στην 
αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων 
κατοικιών έναντι της δημιουργίας νέων 
(το ίδιο ισχύει και για τις βιομηχανικές 
περιοχές)·

Or. en
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