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

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name artikel 
3, lid 3, alsmede het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU), en met name de artikelen 9, 14, 
148, 151, 153 en 160, en Protocol nr. 26 
over diensten van algemeen belang,

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name 
artikel 3, lid 3, alsmede het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), en met name de artikelen 9, 
14, 148, 151, 153, 160 en 168, en 
Protocol nr. 26 over diensten van algemeen 
belang,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens, en met name 
de artikelen 8 en 25,

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de – gezien de 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
zoals door wereldleiders in september 2015 
vastgesteld en door de Raad bekrachtigd, 
waarbij zij ook beloofd hebben zich in te 
zetten voor de implementatie daarvan, en 
in het bijzonder doelstelling 11 inzake 
duurzame steden en gemeenschappen, met 
een oproep voor specifieke streefdoelen 
voor 2030 om toegang voor eenieder tot 
passende, veilige en betaalbare huisvesting 
en essentiële diensten te waarborgen, en 
sloppenwijken op te waarderen, en om 
inclusieve en duurzame urbanisatie, alsook 
de capaciteit voor participatieve, 
geïntegreerde en duurzame planning en 
beheer van menselijke vestigingen in alle 
landen, te bevorderen,

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
zoals door wereldleiders in september 2015 
vastgesteld en door de Raad bekrachtigd, 
waarbij zij ook beloofd hebben zich in te 
zetten voor de implementatie daarvan, en 
in het bijzonder doelstelling 11 inzake 
duurzame steden en gemeenschappen, met 
een oproep voor specifieke streefdoelen 
voor 2030 om toegang voor eenieder tot 
passende, veilige en betaalbare huisvesting 
en essentiële diensten te waarborgen, en 
sloppenwijken op te waarderen, en om 
inclusieve en duurzame urbanisatie, alsook 
de capaciteit voor participatieve, 
geïntegreerde en duurzame planning en 
beheer van menselijke vestigingen in alle 
landen, te bevorderen, alsook 
doelstelling 3 inzake het verzekeren van 
een goede gezondheid en het promoten 
van welzijn voor alle leeftijden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de huisvestings- en 
gezondheidsrichtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie uit 2018, 
“Recommendations to promote healthy 
housing for a sustainable and equitable 
future”1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.who.int/publications/i/item/w
ho-housing-and-health-guidelines

Or. en
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Amendement 5
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de nieuwe stedelijke 
agenda, die in oktober 2016 werd 
aangenomen tijdens de Conferentie van 
de Verenigde Naties over huisvesting 
en duurzame stadsontwikkeling 
(Habitat III), die iedere 20 jaar wordt 
gehouden,

Or. pl

Amendement 6
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de speciale 
VN-rapporteur van 30 december 2015 
(A/HRC/31/54)1 bis over passende 
huisvesting als onderdeel van het recht op 
een adequaat bestaansniveau en over het 
recht op non-discriminatie in deze 
context, waarin werd vastgesteld dat 
dakloosheid een mondiale 
mensenrechtencrisis betreft die met spoed 
een mondiale respons vereist,
__________________
1 bis 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
spx?si=A/HRC/31/54

Or. en
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Amendement 7
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 juni 
2020 over Europese bescherming van 
grensoverschrijdende en seizoenarbeiders 
in het kader van de COVID-19-crisis1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Amendement 8
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2020 over de Europese Green Deal1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0005.

Or. ro

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 22
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
30 november 2017 over de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
strategie inzake handicaps11,

– gezien zijn resolutie van 
2 maart 2020 over de tenuitvoerlegging 
van de EU-strategie inzake handicaps voor 
de periode na 202011,

__________________ __________________
11 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 110. 11 PB C 356 van 02.03.2020, blz. 110.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de speciale 
VN-rapporteur van 26 december 2019 
over de richtsnoeren inzake de 
uitoefening van het recht op passende 
huisvesting als onderdeel van het recht op 
een adequaat bestaansniveau, en over het 
recht op non-discriminatie in deze 
context,

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien 
Aanbeveling CM/Rec(2010)5 van het 
Comité van Ministers van de Raad van 
Europa aan de lidstaten inzake 
maatregelen ter bestrijding van 
discriminatie wegens seksuele geaardheid 
of genderidentiteit, in het bijzonder 
titel VIII (Huisvesting)1 bis,
__________________
1 bis 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
uitgevoerde LGBTI-enquête II uit 
mei 2020,

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 33 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees 
burgerinitiatief “Housing for all”1 bis,
__________________
1 bis https://www.housingforall.eu/

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 33 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Europese 
Commissie uit juni 2020 getiteld “Legal 
gender recognition in the EU: the 
journeys of trans people towards full 
equality”1 bis,
__________________
1 bis 
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

Amendement 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat toegang tot A. overwegende dat de Europese Unie 
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huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven;

het recht op sociale bijstand en hulp bij 
huisvesting erkent en eerbiedigt, zodat 
aan iedereen die over onvoldoende 
middelen beschikt een fatsoenlijk bestaan 
kan worden gegarandeerd, en dat toegang 
tot huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de toegang tot grondrechten 
en voor een menswaardig leven;

Or. hu

Amendement 16
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven;

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een norm is die moet worden 
beschouwd als een conditio sine qua non 
voor een menswaardig leven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven;

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven; overwegende dat 
de levensverwachting van daklozen 
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aanzienlijk lager ligt dan die van de 
bevolking in het algemeen;

Or. en

Amendement 18
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven;

A. overwegende dat toegang tot 
menswaardige huisvesting een grondrecht 
is dat moet worden beschouwd als een 
conditio sine qua non voor de uitoefening 
van, en de toegang tot, andere 
grondrechten, en voor een menswaardig 
leven;

Or. nl

Amendement 19
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat toegang tot 
huisvesting een grondrecht is dat moet 
worden beschouwd als een conditio sine 
qua non voor de uitoefening van, en de 
toegang tot, andere grondrechten, en voor 
een menswaardig leven;

A. overwegende dat toegang tot 
passende huisvesting een recht is voor 
iedereen en een conditio sine qua non voor 
de uitoefening van, en de toegang tot, 
andere grondrechten, en voor een 
menswaardig leven;

Or. en

Amendement 20
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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 151 van het VWEU, de Unie en de 
lidstaten zich, indachtig sociale 
grondrechten zoals vastgelegd in het op 
18 oktober 1961 te Turijn ondertekend 
Europees Sociaal Handvest en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale 
grondrechten van de werkenden van 
1989, ten doel stellen de bevordering van 
de werkgelegenheid, de gestage 
verbetering van de levensomstandigheden 
en de arbeidsvoorwaarden, zodat de 
onderlinge aanpassing daarvan op de weg 
van de vooruitgang wordt mogelijk 
gemaakt, alsmede een adequate sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de 
ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting;

Or. en

Amendement 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat huisvesting in de 
hiërarchie van menselijke behoeften zorgt 
voor leefruimte, en daarmee de 
mogelijkheid biedt om in andere 
fundamentele en hogere behoeften te 
voorzien;

Or. pl
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Amendement 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Unie geen 
directe bevoegdheid heeft ten aanzien van 
het huisvestingsbeleid;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat artikel 36 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie de Unie ertoe verbindt 
overeenkomstig de Verdragen de toegang 
tot diensten van algemeen economisch 
belang die in de nationale wetgevingen en 
praktijken is geregeld, te erkennen en te 
eerbiedigen, teneinde de sociale en 
territoriale samenhang van de Unie te 
bevorderen; overwegende dat diensten 
van algemeen belang diensten betreft die 
overheden in de lidstaten aanmerken als 
zijnde van algemeen belang, waaraan 
derhalve specifieke 
openbaredienstverplichtingen zijn 
verbonden en die door de overheid of de 
particuliere sector kunnen worden 
verleend; overwegende dat deze diensten 
sociale huisvesting bestrijken in de 
categorie sociale diensten van algemeen 
belang, aangezien deze diensten 
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tegemoetkomen aan de behoeften van 
kwetsbare burgers en gebaseerd zijn op de 
beginselen van solidariteit en gelijke 
toegang; overwegende dat de mededeling 
van de Commissie inzake een 
kwaliteitskader voor diensten van 
algemeen belang (DAB) in de EU voorziet 
in toegang tot essentiële diensten voor alle 
burgers en bevordering van de kwaliteit 
van de sociale dienstverlening;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
Europese Commissie over een aantal 
belangrijke bevoegdheden beschikt met 
betrekking tot de woningmarkt, 
waaronder: bankentoezicht, monetair 
beleid, leningen, hypotheken, 
schuldregelingsprocedures; 
interventiecapaciteit in het geval van 
financiële zeepbellen, overheidsuitgaven 
in verband met de financiering van 
sociale huisvesting en niet-renderende 
leningen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
nationale, regionale en lokale overheden 
van de lidstaten verplicht zijn hun eigen 
huisvestingsbeleid vast te stellen en de 
nodige maatregelen te treffen opdat dit 
grondrecht in hun respectieve 
woningmarkten wordt gehandhaafd 
overeenkomstig de behoeften van hun 
inwoners, zodat iedere burger toegang 
heeft tot fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat 
overeenkomstig Protocol nr. 26 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten voor de verrichting van 
DAEB-activiteiten, waaronder de 
voorziening van sociale en betaalbare 
huisvesting, moeten beschikken over 
specifieke bevoegdheden om deze diensten 
te verrichten op een manier die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de woningmarkt en de 
burgers;

Or. en

Amendement 27
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

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat 
tekortkomingen van de woningmarkt de 
sociale cohesie in Europa in gevaar 
brengen, de dakloosheid en armoede doen 
toenemen, en het vertrouwen in de 
democratie doen afnemen; overwegende 
dat de nationale en lokale autoriteiten een 
adequaat huisvestingsbeleid moeten 
kunnen vaststellen, met inbegrip van 
maatregelen inzake staatssteun, teneinde 
al deze uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden en voorwaarden en draagvlak te 
creëren voor investeringen in sociale en 
betaalbare huisvesting;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat 
particuliere ontwikkelaars en 
investeerders de woningmarkt meer dan 
ooit domineren, waarbij vaak voorbij 
wordt gegaan aan de sociale dimensie van 
huisvesting en woningen als 
speculatieobjecten worden beschouwd; 
overwegende dat bepaalde nationale 
praktijken de veranderde rol van de 
particuliere sector op het gebied van 
huisvesting in de hand hebben gewerkt en 
gestimuleerd, bijvoorbeeld door 
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belastingvoordelen mogelijk te maken 
voor vastgoedspeculanten en 
huiseigenaren en “gouden visa” voor 
buitenlandse investeerders, of door 
deregulering van de huurmarkt; 
overwegende dat veel lidstaten huisvesting 
als handels- of speculatieobject 
beschouwen in plaats van als sociaal goed 
en mensenrecht, zoals blijkt uit hun 
wetgevende maatregelen, beleid en 
programma’s;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van de EU met een laag tot 
middeninkomen op de grens van hun 
besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
worden geconfronteerd, of dakloos zijn of 
het risico lopen uit hun huis te worden 
gezet;

B. overwegende dat de EU met een 
huisvestingscrisis te kampen heeft waarbij 
steeds meer inwoners van de EU met een 
laag tot middeninkomen op de grens van 
hun besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
(17,1 % van de bevolking in de EU-27 
woonde in te kleine woningen) worden 
geconfronteerd, of dakloos zijn of het 
risico lopen uit hun huis te worden gezet 
(4,3 % van de bevolking had te maken met 
ernstige woningnood)1 bis;

__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/nl

Or. en
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Amendement 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van de EU met een laag tot 
middeninkomen op de grens van hun 
besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
worden geconfronteerd, of dakloos zijn of 
het risico lopen uit hun huis te worden 
gezet;

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van bepaalde regio’s in de EU 
met een laag tot middeninkomen op de 
grens van hun besteedbaar inkomen 
stuiten, met buitensporige woonlasten en 
ongezonde, kwalitatief laagwaardige, 
energie-inefficiënte en te kleine 
woonsituaties worden geconfronteerd, of 
dakloos zijn of het risico lopen uit hun huis 
te worden gezet;

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van de EU met een laag tot 
middeninkomen op de grens van hun 
besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
worden geconfronteerd, of dakloos zijn of 
het risico lopen uit hun huis te worden 
gezet;

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van de EU met een laag tot 
middeninkomen op de grens van hun 
besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
worden geconfronteerd, of dakloos zijn;

Or. fr

Amendement 32
Lukas Mandl
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat steeds meer 
inwoners van de EU met een laag tot 
middeninkomen op de grens van hun 
besteedbaar inkomen stuiten, met 
buitensporige woonlasten en ongezonde, 
kwalitatief laagwaardige, energie-
inefficiënte en te kleine woonsituaties 
worden geconfronteerd, of dakloos zijn of 
het risico lopen uit hun huis te worden 
gezet;

B. overwegende dat inwoners van de 
EU met een laag tot middeninkomen op de 
grens van hun besteedbaar inkomen 
stuiten, met buitensporige woonlasten en 
ongezonde, kwalitatief laagwaardige, 
energie-inefficiënte en te kleine 
woonsituaties worden geconfronteerd, of 
dakloos zijn of het risico lopen uit hun huis 
te worden gezet;

Or. en

Amendement 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 10,2 % van de 
EU-bevolking tussen 2010 en 2018 meer 
dan 40 % van hun besteedbaar inkomen 
aan huisvesting besteedde, alhoewel er 
grote verschillen waren tussen de EU-
lidstaten onderling;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de huizenprijzen 
al jarenlang stijgen, en sneller stijgen dan 
het besteedbaar inkomen; overwegende 
dat huisvesting momenteel de grootste 
uitgavenpost vormt voor Europese 
burgers;

Or. en

Amendement 35
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Europese Unie 
zichzelf door middel van de Europese 
Green Deal ten doel heeft gesteld 
gebouwen energie-efficiënter te maken;

Or. ro

Amendement 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het percentage 
daklozen in een aantal EU-lidstaten in de 
afgelopen tien jaar is toegenomen als 
gevolg van de stijgende 
huisvestingskosten, de gevolgen van de 
economische crisis en de aanhoudende 
bezuinigingsmaatregelen die afbreuk 
doen aan de doeltreffendheid van het 
openbaar beleid gericht op de aanpak van 
dakloosheid, onder meer door het 
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opschorten of beperken van sociale 
programma’s en uitkeringen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de woningmarkt 
naar schatting 25 miljard EUR genereert 
en daarmee van essentieel belang is voor 
de werkgelegenheid en als drijvende 
kracht achter economische bedrijvigheid 
fungeert, en onder meer gevolgen heeft 
voor de arbeidsmobiliteit, energie-
efficiëntie, de infrastructuurbehoefte, de 
bestendigheid van de infrastructuur, 
duurzaam vervoer en stedelijke 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de 
betaalbaarheid van huisvesting en de 
woonomstandigheden voor eigenaren en 
huurders met een laag inkomen in de 
afgelopen decennia zijn verslechterd; 
overwegende dat bijna 38 % van de 
huishoudens die een verhoogd risico op 
armoede lopen meer dan 40 % van hun 
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besteedbaar inkomen aan huisvesting 
besteedde; overwegende dat, als ook de 
huisvestingskosten in aanmerking worden 
genomen, 156 miljoen personen in de EU 
een verhoogd risico op armoede lopen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat volgens de 
gegevens van Eurofound, ontoereikende 
huisvesting de economieën van de EU 
jaarlijks 195 miljard EUR kost;

Or. en

Amendement 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
huurprijzen in de EU in de laatste tien 
jaar zijn gestegen, en dat dit ook geldt 
voor de huizenprijzen in 22 van de 
lidstaten tussen 2007 en 2019;

Or. en

Amendement 41
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

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
speculatieve handel in onroerend goed 
een belangrijke rol speelt bij de 
aanhoudende stijging van de 
huizenprijzen;

Or. en

Amendement 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat de rol van 
sociale huisvesting in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is afgenomen als gevolg 
van de groeiende druk op de 
overheidsuitgaven en het feit dat 
liberalisering en privatisering 
overheersende factoren zijn geworden bij 
het vaststellen en uitvoeren van 
huisvestingsbeleid;

Or. en

Amendement 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B septies. overwegende dat uit het 
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meest recente, na de uitbraak van de 
COVID-19-pandemie verzamelde bewijs 
blijkt dat de economische recessie en het 
banenverlies op de middellange termijn 
mogelijk leiden tot een verdere stijging 
van de buitensporige huisvestingskosten 
en het percentage daklozen in de EU;

Or. en

Amendement 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B octies. overwegende dat de 
huisvestingscrisis de stedelijke gebieden 
in veel lidstaten relatief zwaar heeft 
getroffen, en dat het daar ook voor de 
middeninkomens lastig is betaalbare 
huisvesting te vinden tegen marktprijzen;

Or. en

Amendement 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B nonies. overwegende dat de 
investeringskloof met betrekking tot 
sociale huisvesting in de EU 57 miljard 
EUR per jaar bedraagt en dat dit 
voornamelijk tekorten betreft ten aanzien 
van de ontwikkeling van de voorraad 
sociale woningen en de verschillende 
vormen van socialezekerheidsachtige 
betalingen;
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Or. en

Amendement 46
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Covid-19-crisis 
de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie 
een verwoestend effect op de Europese 
arbeidsmarkt heeft gehad, dat volgens 
ramingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie1 bis in het tweede 
kwartaal leidde tot een verlies aan 
arbeidsuren van 44 miljoen 
voltijdequivalent; overwegende dat de 
economische gevolgen van de COVID-19-
pandemie ertoe kunnen leiden dat 
miljoenen burgers hun huur of hypotheek 
niet kunnen betalen;
__________________
1 bis ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Fifth edition.

Or. ro

Amendement 47
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Covid-19-crisis 
de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot; 
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overwegende dat met name kwetsbare 
groepen, zoals minderheden, ouderen, 
personen met een handicap, 
eenoudergezinnen, aan deze risico’s 
worden blootgesteld;

Or. en

Amendement 48
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Covid-19-crisis 
de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, de vraag naar woonruimte 
van adequate grootte en het risico op 
uitzetting en dakloosheid verder heeft 
vergroot;

Or. nl

Amendement 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Covid-19-crisis 
de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid in bepaalde regio’s van de 
EU verder heeft vergroot;

Or. hu

Amendement 50
Lukas Mandl
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Covid-19-crisis 
de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid verder heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis de woononzekerheid, de onoplosbare 
schuldenlast, en het risico op uitzetting en 
dakloosheid mogelijk verder vergroot;

Or. en

Amendement 51
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het gebrek aan 
passende huisvesting, ofwel het ontbreken 
van zowel het materiële aspect in de vorm 
van een minimaal niveau van passende 
huisvesting, als het ontbreken van het 
sociale aspect in de vorm van het zorgen 
voor een veilige plaats om een gezin te 
stichten, sociale relaties te onderhouden 
of deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven1 bis, voor veel burgers in de EU een 
ernstig probleem vormt; overwegende dat 
er momenteel geen exacte cijfers 
beschikbaar zijn over het aantal daklozen 
in de EU en dat nauwkeurig verzamelde 
gegevens onontbeerlijk zijn voor iedere 
vorm van doeltreffend overheidsbeleid;
__________________
1 bis Verslag van de speciale VN-
rapporteur over passende huisvesting als 
onderdeel van het recht op een adequaat 
bestaansniveau en over het recht op non-
discriminatie in deze context, 
A/HRC/31/54.

Or. en
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Amendement 52
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis de situatie heeft verergerd van niet-
gouvernementele en 
liefdadigheidsorganisaties die 
traditiegetrouw mensen helpen die zich in 
lastige woon- of leefomstandigheden 
bevinden, en heeft geleid tot onzekerheid 
met betrekking tot de voortzetting van hun 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 53
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de door lidstaten 
opgelegde verplichting tot zelfisolatie en 
quarantaine ertoe heeft geleid dat een 
groot aantal Europese burgers 
huisvesting met andere mensen heeft 
moeten delen;

Or. ro

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat beginsel 19 van 
de Europese Pijler van sociale rechten 
betrekking heeft op de aspecten bijstand 
voor huisvesting en dakloosheid;

D. overwegende dat beginsel 19 van 
de Europese Pijler van sociale rechten 
betrekking heeft op de aspecten bijstand 
voor huisvesting en dakloosheid en dat de 
Commissie heeft aangekondigd uiterlijk 
in februari 2021 een actieplan voor te 
leggen om deze bijstand ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 55
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de definitie van 
dakloosheid zowel het ontbreken van het 
materiële aspect in de vorm van een 
minimaal niveau van passende 
huisvesting, als het ontbreken van het 
sociale aspect in de vorm van het 
waarborgen van een veilige plaats om een 
gezin te stichten, sociale relaties te 
onderhouden of deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven moet beslaan, en 
als vorm van stelselmatige discriminatie 
en sociale uitsluiting moet worden 
aangemerkt, en dat het niet hebben van 
huisvesting een sociale identiteit tot 
gevolg heeft op basis waarvan “daklozen” 
deel uitmaken van een sociale groep die 
wordt blootgesteld aan discriminatie en 
stigmatisering; overwegende dat daklozen 
moeten worden beschouwd als mensen die 
rechten hebben, veerkracht tonen in hun 
strijd om te overleven en een waardig 
bestaan te leiden, en een sleutelrol 
vervullen bij de sociale transformatie die 
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nodig is voor de verwezenlijking van het 
recht op passende huisvesting1 bis;
__________________
1 bis Verslag van de speciale VN-
rapporteur over passende huisvesting als 
onderdeel van het recht op een adequaat 
bestaansniveau en over het recht op non-
discriminatie in deze context, 
A/HRC/31/54.

Or. en

Amendement 56
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat dakloosheid een 
ernstige aantasting van de waardigheid, 
het gemeenschapsgevoel en het leven zelf 
vormt en fundamenteel onverenigbaar is 
met de doelstellingen van de EU inzake 
sociale vooruitgang, alsook met haar 
sociaal model;

Or. en

Amendement 57
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het 
huisvestingsbeleid krachtens het 
subsidiariteitsbeginsel onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
valt;
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Or. en

Amendement 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in 2018 17,1 % 
van de inwoners van de EU in een 
overvolle woning woonde1 bis;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 60
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen;

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen; overwegende dat de 
betaalbaarheid van huisvesting moet 
worden gezien in algehele samenhang met 
het inkomensbeeld en de 
inkomensontwikkelingen, de 
rechtvaardige verdeling van woonruimte 
en de buitensporige stijgingen van de 
huisvestingskosten, alsook het feit dat hier 
een duidelijke genderdimensie aan 
verbonden is;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen;

E. overwegende dat er volgens 
Eurostat sprake is van een tekort is aan 
sociale, betaalbare en passende woningen 
(9,6 % van de bevolking in de EU-27 
maakte deel uit van huishoudens die meer 
dan 40 % van hun equivalent besteedbaar 
inkomen aan huisvesting besteedden)1 bis;

__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/nl

Or. en

Amendement 62
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen;

E. overwegende dat er een tekort is 
aan sociale, betaalbare en passende 
woningen; overwegende dat de 
beschikbaarheid van sociale, betaalbare 
en passende woningen tussen de lidstaten 
onderling sterk uiteenloopt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de stijging van de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting in de 
EU met name plaats heeft gevonden in het 
onderste inkomenskwintiel (een stijging 
van 2,1 % sinds 2005); overwegende dat 
volgens Eurostat en de 
Ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa de bovenmatige uitgave aan 
huisvesting voor de twee hoogste 
inkomenskwintielen is gedaald in 
vergelijking met 2008, en dat het 
tegenovergestelde het geval is voor het 
onderste kwintiel; overwegende dat de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting voor 
de drie onderste kwintielen nog steeds 
hoger is dan in 2005;

Or. en
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Amendement 64
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat met name in 
steden en (voor)stedelijke gebieden sprake 
is van een sterke en aanhoudende stijging 
van de huizenprijzen en marktconforme 
huurprijzen als gevolg van gentrificatie, 
de ontwikkeling van toerisme, en de 
financialisering van de woningmarkt;

Or. en

Amendement 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in 2018 de 
huizenprijzen in bijna alle lidstaten waren 
gestegen ten opzichte van 2015; 
overwegende dat de afgelopen drie jaar de 
huizenprijzen in de EU gemiddeld met 
5 % zijn gestegen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het 
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huisvestingsprobleem zelden wordt 
bekeken vanuit het oogpunt van de 
toegang tot sociale koopwoningen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat door de 
overdreven bescherming van de huurders 
of de trage uitzettingsprocedures de 
huurwaarborgen enorm stijgen, wat een 
daling van het aantal particuliere 
woningen op de vastgoedmarkt in de hand 
werkt;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de 
overheidsinvesteringen in sociale 
huisvesting in de afgelopen jaren zijn 
afgenomen; overwegende dat de 
overheidsuitgaven voor sociale 
huisvesting (overdrachten en kapitaal) 
slechts 0,66 % van het Europees bbp 
vormen, ofwel een laag bedrag in 
vergelijking met de recente historische 
niveaus en een teken van een neerwaartse 



PE655.956v01-00 36/207 AM\1211950NL.docx

NL

trend;

Or. en

Amendement 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de teruggave van 
onroerend goed van vóór de tweede 
wereldoorlog in sommige EU-landen 
ertoe heeft geleid dat de huurders van 
deze woningen zich nu een in uiterst 
kwetsbare positie bevinden en het risico 
lopen op ieder moment uit huis te worden 
gezet;

Or. en

Amendement 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het 
woningbestand van de EU stelselmatig 
groeit, maar dat het woningtekort 
desondanks een aanzienlijk probleem 
blijft;

Or. pl

Amendement 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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Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat landen die 
een universeel model inzake sociale 
huisvesting hanteren over het algemeen 
over een grote huisvestingssector 
beschikken, met als overkoepelend doel 
sociale vermenging te bevorderen 
teneinde segregatie op basis van 
sociaaleconomische factoren te 
voorkomen; overwegende dat de 
overheidsuitgaven voor sociale 
huisvesting in Europa van land tot land 
verschillen, waarbij sommige landen meer 
overheidssteun voor huisvesting 
uittrekken dan andere; overwegende dat 
de overheidsuitgaven voor sociale 
huisvesting in veel landen over het 
algemeen lager liggen dan de 
overheidsuitgaven voor andere 
doeleinden; overwegende dat de behoefte 
aan sociale huisvesting echter steeds 
groter wordt (met name in de nasleep van 
de financiële crisis van 2008) nu mensen 
met een lager inkomen onder steeds 
grotere financiële druk komen te staan 
waar het huisvesting betreft;

Or. en

Amendement 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
toename van voltooide 
woningbouwprojecten de toegang tot 
huisvesting niet wezenlijk verbetert voor 
degenen wier inkomen te laag is om een 
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huur op de vrije markt te kunnen betalen 
en te hoog om in aanmerking te komen 
voor een sociale-huurwoning; 
overwegende dat dit met name een 
probleem is voor alleenstaande ouders, 
grote gezinnen en starters op de 
arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat in de EU 
28,5 % van de jonge mensen tussen de 25 
en 34 jaar bij hun ouders wonen; 
overwegende dat dit percentage zowel 
bepaald wordt door culturele factoren als 
door de beschikbaarheid van 
woningen1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1

Or. pl

Amendement 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat 10,3 % 
van de inwoners van de EU te kampen 
hebben met bovenmatige uitgaven voor 
huisvesting1 bis;
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__________________
1 bis 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a

Or. pl

Amendement 75
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 
gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
economische en sociale diensten;

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 
gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
economische en sociale diensten; 
overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden en dakloosheid 
uiterst negatieve effecten hebben op de 
geestelijke gezondheid van mensen;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 
gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 
gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
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economische en sociale diensten; economische en sociale diensten; 
overwegende dat de WHO huisvesting als 
sleutelsector heeft aangemerkt voor het 
aanpakken van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Recital F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 
gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
economische en sociale diensten;

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de fysieke en 
geestelijke gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit en waardigheid van 
mensen, maar ook op hun toegang tot werk 
en tot andere economische en sociale 
diensten;

Or. en

Amendement 78
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 

F. overwegende dat ongeschikte 
woonomstandigheden niet alleen een 
negatieve impact hebben op de 



AM\1211950NL.docx 41/207 PE655.956v01-00

NL

gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
economische en sociale diensten;

gezondheid, het welzijn en de 
levenskwaliteit van mensen, maar ook op 
hun toegang tot werk en tot andere 
economische en sociale diensten of 
onderwijs;

Or. en

Amendement 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat energiearmoede 
nog altijd een plaag is waar meer dan 
vijftig miljoen mensen in de EU onder 
gebukt gaan1 bis, en dat de crisis door de 
COVID-19-uitbraak steeds acuter wordt 
als gevolg van de scherpe stijging in het 
verbruik en de kosten van energie door 
het grote aantal mensen dat thuiswerkt, 
alsook door het grote aantal werknemers 
dat hun baan heeft verloren of een deel 
van hun inkomen als gevolg van de crisis; 
overwegende dat huishoudens met lagere 
inkomens bovendien meer voor energie 
betalen;
__________________
1 bis Mededeling van de Commissie van 
11 december 2019 over de Europese 
Green Deal, (COM(2019) 640), blz. 9.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat zowel in rijke als 
minder rijke landen sprake is van een 
huisvestingscrisis, met hogere sociale 
uitsluiting en ruimtelijke segregatie tot 
gevolg waarbij onder meer werkende 
armen, alleenwonende ouderen, 
eenoudergezinnen, jonge starters op de 
woningmarkt, personen met een handicap 
en migranten en vluchtelingen 
onevenredig zwaar worden getroffen;

Or. en

Amendement 81
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 2,1 % van de 
Europese burgers geen badkamer, douche 
of toiletvoorzieningen in hun woning 
hebben; overwegende dat de meeste van 
deze burgers in vijf lidstaten wonen: 
Roemenië (27,7 %), Bulgarije (15,3 %), 
Litouwen (10,6 %), Letland (9,9 %) en 
Estland (5,3 %)1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1

Or. ro

Amendement 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
plattelandsgebieden te kampen hebben 
gehad met een gebrek aan investeringen 
in sanitaire voorzieningen en andere 
nutsvoorzieningen, waaronder 
leidingwater, gas, centrale verwarming en 
breedbandinternet;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in 2050 het 
percentage mensen van 65 jaar of ouder 
naar verwachting 29 % van de totale EU-
bevolking zal uitmaken, en dat de 
COVID-19-crisis de onzekere situatie voor 
het voetlicht heeft gebracht waarin veel 
ouderen zich bevinden;

Or. en

Amendement 84
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat een aanzienlijk 
deel van het woningbestand in Europa 
bestaat uit oude gebouwen die hun 
verwachte levensduur al hebben 
overtroffen; overwegende dat er in 
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aardbevingsgevoelige gebieden in Europa 
veel gebouwen staan die volgens de 
aanbevolen normen een aardbeving niet 
kunnen doorstaan; overwegende dat 
gebouwen met hoge aardbevingsrisico’s 
een gevaar vormen voor de levens van 
Europese burgers, met name in het geval 
van zware aardbevingen;

Or. ro

Amendement 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat in meer dan de 
helft van de lidstaten er nu 500 woningen 
per 1 000 inwoners beschikbaar zijn; 
overwegende dat dit aantal het hoogste is 
in landen die een vakantiebestemming 
vormen, waar vakantiewoningen in 
toeristische trekpleisters die bestemd zijn 
voor gebruik tijdens het vakantieseizoen 
niet bijdragen aan het lenigen van de 
behoefte aan huisvesting voor dagelijks 
gebruik1 bis;
__________________
1 bis https://www.oecd.org/els/family/HM1-
1-Housing-stock-and-construction.pdf

Or. pl

Amendement 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de renovatiegolf 
een belangrijke rol moet spelen bij het 
realiseren van energiebesparingen, 
waarbij zowel de kosten als het verbruik 
van energie wordt teruggebracht, 
waardoor de energiearmoede zal worden 
verlicht en het comfort, de sanitaire 
voorzieningen en de leefomstandigheden 
voor iedereen zullen worden verbeterd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
toegang tot fatsoenlijke en betaalbare 
woningen lastiger is voor vrouwen, 
jongeren, en mensen in kwetsbare 
situaties, zoals jeugdige werklozen, 
alleenstaande ouders, grote gezinnen, 
ouderen, LGBTI-personen, migranten, 
vluchtelingen, personen met een 
handicap, personen met een fysieke of 
psychiatrische aandoening, en mensen uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
inbegrip van Roma;

Or. en

Amendement 88
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie heeft laten zien dat 
de meeste seizoensarbeiders in Europa 
geen toegang hebben tot geschikte 
huisvesting die voldoet aan de eisen op het 
gebied van gezondheid en social 
distancing;

Or. ro

Amendement 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de mate 
van woningnood, te weten het deel van de 
bevolking met ondermaatse huisvesting, 
17,7 % bedraagt1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1

Or. pl

Amendement 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de 
Europese samenlevingen aan het 
vergrijzen zijn en te kampen hebben met 
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demografische veranderingen; 
overwegende dat naarmate mensen ouder 
worden de huisvesting daaraan moet 
worden aangepast, rekening houdend met 
veranderingen van levensstijl of 
gezinssamenstelling; overwegende dat de 
geschiktheid van huisvesting onder meer 
wordt beperkt door ontoegankelijkheid, 
eenzaamheid, veiligheidsoverwegingen en 
onderhoudskosten;

Or. pl

Amendement 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat woningen 
veilig, comfortabel en onderhoudsarm 
moeten zijn, wat met name belangrijk is 
voor ouderen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Europese Unie 
bij de bepaling en de uitvoering van haar 
beleid en optreden streeft naar bestrijding 
van iedere discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat volgens de 
Europese Commissie huishoudens met 
kinderen over het algemeen meer risico 
op ernstige woningnood lopen dan de 
bevolking in het algemeen, en dat het 
percentage kinderen dat in te kleine 
woningen leeft hoger was voor kinderen 
uit gezinnen met lage inkomens dan voor 
de bevolking in het algemeen (in de 
meeste landen lopen de kinderen in deze 
groep ook onevenredig meer risico op 
ontoereikende verwarming), en dat de 
toegang tot sociale huisvesting door het 
geringe aanbod ervan lastiger is voor 
kinderen uit gezinnen met lage inkomens, 
met lange wachttijden toch gevolg; 
overwegende dat huisvestingstoelagen en 
huursubsidies vaak niet volstaan om de 
daadwerkelijke huisvestingskosten te 
dekken en dat in sommige landen sprake 
is van zeer strikte criteria die de toegang 
tot huisvestingstoelagen onmogelijk 
maken voor kwetsbare groepen; 
overwegende dat tekortkomingen, zoals 
het niet voldoende kunnen verwarmen 
van woningen, nog steeds van grote 
invloed zijn op een groot deel van de 
bevolking in de meeste lidstaten; 
overwegende dat toereikend verwarmde 
woningen met veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen, en huisvesting in 
het algemeen, van cruciaal belang zijn 
voor de gezondheid en het welzijn van 
kinderen, en bijdragen tot een gunstige 
omgeving die hun groei en ontwikkeling 
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bevordert; overwegende dat passende 
huisvesting voorts bevorderlijk is voor het 
leer- en studievermogen van kinderen1 bis;
__________________
1 bis Feasibility study for a Child 
Guarantee: Target Group Discussion 
Paper on Children living in Precarious 
Family Situations.

Or. en

Amendement 94
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de dakloosheid in 
minstens 24 lidstaten toeneemt, dat iedere 
nacht 700 000 dakloze mensen hun 
toevlucht moeten zoeken in opvanghuizen 
of op straat moeten slapen, en dat dit een 
stijging van 70 % betreft in vergelijking 
met tien jaar geleden;

Or. en

Amendement 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de economische 
crisis die in 2008 uitbrak in uitzonderlijke 
mate heeft bijgedragen aan een omslag in 
de opvattingen over de betrokkenheid van 
de overheid bij woningbouw, waarna de 
bouw van sociale huisvesting een 
belangrijk deel van de Europese 
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economieën is gaan vormen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de Europese Unie 
bij het vaststellen en uitvoeren van haar 
beleid en activiteiten een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 97
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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de Commissie 
een LGBTI gelijkheidsstrategie heeft 
aangekondigd die in het vierde kwartaal 
van 2020 zal worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat volgens de door 
het FRA uitgevoerde LGBTI-enquête II 
één op de vijf LGBTI-personen dakloos is 
en uitsluiting van de woningmarkt 
ondervindt, en dat één op de drie 
transseksuelen en 39 % van de 
interseksuelen dakloos zijn; overwegende 
dat uit de resultaten van de enquête blijkt 
dat meer dan een derde (37 %) van de 
LGBTI-personen zich buiten de werkplek 
gediscrimineerd voelt en dat één op de 
tien LGBTI-personen (11 %) 
discriminatie (door mensen in particuliere 
of openbare huisvestingsinstanties of 
huisbazen) heeft ondervonden bij hun 
zoektocht naar een koop- of huurwoning;

Or. en

Amendement 99
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat uit de COVID-
19-crisis is gebleken dat de bestrijding van 
dakloosheid een gezondheidsvraagstuk 
betreft dat mogelijk kan worden 
aangepakt door bijvoorbeeld lege 
hotelkamers beschikbaar te stellen aan 
dakloze mensen, of in verschillende 
lidstaten een moratorium op uitzettingen 
in te stellen;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de gas- en 
energiemarkt tot de meest winstgevende 
sectoren ter wereld behoort, maar dat 
ongeveer 7 % van de huishoudens in de 
EU niet in staat is de energierekeningen 
te betalen1 bis; 

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

Or. en

Amendement 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het aantal 
huurwoningen aan het stijgen is; 
overwegende dat veel huurders van 
mening zijn dat huisbazen hun woningen 
niet naar behoren onderhouden;

Or. pl

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de studie 
van de Europese Commissie inzake 
wettelijke gendererkenning in de EU 
discriminatie van transgender personen 
en gendervariante personen bij de 
toegang tot de woningmarkt onder de 
aandacht heeft gebracht, onder meer met 
betrekking tot het verlies van woningen 
als gevolg van verplichte echtscheiding in 
het kader van sommige 
gendererkenningsprocedures in de EU, en 
dat de toegang tot wettelijke 
gendererkenning de kansen van 
transgender personen op het vinden van 
een woning verhoogt indien hun 
documenten overeenkomen met hun 
genderexpressie;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat het 
uiterlijk in 2050 koolstofvrij maken van 
de EU-economie een gemeenschappelijke 
doelstelling betreft in de strijd tegen de 
klimaatverandering die grotendeels het 
gevolg is van de in gebouwen gebruikte 
energie, verwarming en koeling;

Or. en
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Amendement 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat in 2030 
meer dan twee derde van de 
wereldbevolking in steden zal wonen1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat 
dakloosheid een ernstige aantasting van 
de waardigheid, sociale inclusie en het 
recht op leven betreft, en een schending 
vormt van het recht op huisvesting en een 
aantal andere mensenrechten naast het 
recht op leven, met inbegrip van non-
discriminatie, gezondheid, water- en 
sanitaire voorzieningen, de veiligheid van 
de persoon, en de vrijwaring van wrede, 
onmenselijke en vernederende 
behandeling; overwegende dat dakloze 
mensen en mensen die in informele 
huisvesting wonen vaak slachtoffer zijn 
van criminalisering, intimidatie en 
discriminerende behandeling vanwege 
hun huisvestingsstatus, geen toegang 
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hebben tot sanitaire voorzieningen, vaak 
worden opgepakt en uit de gemeenschap 
worden verdreven en blootstaan aan 
extreme vormen van geweld;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat het 
Comité van Ministers van de Raad van 
Europa de lidstaten door middel van 
Aanbeveling CM/Rec(2010)5 heeft 
aangeraden maatregelen te treffen om te 
waarborgen dat iedereen op doeltreffende 
en gelijke wijze het recht op huisvesting 
kan uitoefenen, zonder discriminatie 
wegens seksuele geaardheid of 
genderidentiteit; overwegende dat het 
Comité voorts heeft aangeraden dat er 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het risico op dakloosheid voor 
LGBTI-personen, met inbegrip van 
jongeren en kinderen die extra kwetsbaar 
zijn voor sociale uitsluiting, onder meer 
door hun eigen familie;

Or. en

Amendement 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat de 
stedelijke bevolking groeit, evenals de 
vraag naar kleinere woningen, naarmate 
het aantal huishoudens zonder kinderen 
toeneemt;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat een 
onevenredig aantal vluchtelingen, 
asielzoekers, migranten, met name 
degenen die geen papieren hebben, 
binnenlandse ontheemden, staatlozen, 
personen met een handicap, kinderen en 
jongeren, inheemse bevolkingsgroepen, 
vrouwen, LGBTI-personen, ouderen, en 
raciale, etnische en religieuze 
minderheden dakloos zijn, in informele en 
slechte huisvesting wonen, vaak in 
inferieure en onveilige wijken worden 
geplaatst, en vaak slachtoffer zijn van 
intersectionele discriminatie vanwege hun 
huisvestingsstatus;

Or. en

Amendement 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat het aantal 
groene en milieuvriendelijke gebouwen 
volgens het verslag World Green Building 
Trends 2016 wereldwijd elke drie jaar 
verdubbelt;

Or. pl

Amendement 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G septies. overwegende dat de 
resultaten van het verslag over wereldwijd 
onderzoek naar biofilisch ontwerp laten 
zien dat natuurlijk licht (44 %), 
kamerplanten (20 %) en heldere kleuren 
(15%) het sterkst bijdragen aan het 
welzijn van mensen; overwegende dat het 
welzijn van werknemers in kantoren die 
bij het ontwerp rekening hielden met deze 
elementen 15 % hoger was, terwijl hun 
productiviteit met 15 % toenam en hun 
creativiteit met 15 %1 bis;
__________________
1 bis The Global Impact of Biophilic 
Design in the Workplace, 2016.

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G septies. overwegende dat het begrip 
gedwongen uitzetting verwijst naar het 
permanent of tijdelijk verwijderen van 
personen, gezinnen en/of 
gemeenschappen uit hun huis en/of van 
het stuk grond waarop ze wonen, zonder 
de beschikbaarheid van en toegang tot 
passende vormen van juridische of andere 
bescherming overeenkomstig de 
internationale mensenrechtenwetgeving; 
overwegende dat gedwongen uitzettingen 
al sinds jaar en dag worden aangemerkt 
als grove schendingen van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G octies. overwegende dat de 
Europese Commissie in het 
burgerinitiatief “Housing for all” wordt 
opgeroepen erop toe te zien dat de toegang 
tot sociale en betaalbare huisvesting voor 
iedereen wordt vergemakkelijkt, dat de 
criteria van Maastricht niet worden 
toegepast voor overheidsinvesteringen in 
sociale en betaalbare huisvesting, dat de 
toegang tot EU-financiering voor 
ontwikkelaars van non-profit en 
duurzame huisvesting wordt verbeterd, dat 
wordt voorzien in sociale, op concurrentie 
gebaseerde regels voor kortlopende 
huurcontracten en dat statistieken over 
huisvestingsbehoeften in Europa worden 
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opgesteld;

Or. en

Amendement 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G octies. overwegende dat de 
energie-efficiëntie van het woningbestand 
directe gevolgen heeft voor de 
energiearmoede en de onderhoudskosten; 
overwegende dat energiearmoede het 
vaakst voorkomt onder grote, uit meerdere 
generaties bestaande families, boeren, 
inwoners van plattelandsgebieden, 
gepensioneerden en bewoners van huizen;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G nonies. overwegende dat 38 % van 
de respondenten in de door Eurofound 
uitgevoerde enquête aangeeft dat hun 
financiële situatie al in april 2020 is 
verslechterd, dat 47 % aangeeft moeite te 
hebben de eindjes aan elkaar te knopen, 
en dat dit percentage onder werkloze 
respondenten 87 % bedraagt; 
overwegende dat bijna 30 % van de 
respondenten achterloopt met de betaling 
van hun energierekening en 22 % met het 
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betalen van de huur of hypotheek, en dat 
een vijfde van de respondenten bang is dat 
hun huisvesting in gevaar komt als het 
gevolg van huurachterstand1 bis;
__________________
1 bis 

https://www.eurofound.europa.eu/nl/topic
/covid-19

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G decies. overwegende dat uit 
onderzoek door Eurofound blijkt dat in 
2016 14 % van de mensen in de EU-28 
aangaf dat zij de betalingen met 
betrekking tot hun huur, hypotheek, 
consumentenkrediet, leningen van 
vrienden of familie, of energie- of 
telefoonrekeningen, niet op tijd konden 
voldoen; overwegende dat indien het 
aantal mensen wordt meegerekend dat het 
lastig (of zelfs zeer lastig) vindt om de 
eindjes aan elkaar te knopen, maar (nog) 
geen betalingsachterstand heeft, 21 % van 
de respondenten het risico loopt op een 
onoplosbare schuldenlast1 bis;
_________________
1 bishttps://www.eurofound.europa.eu/nl/p
ublications/report/2020/addressing-
household-over-indebtedness

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G undecies. overwegende dat de 
woonlasten voor mensen met een 
handicap hoger liggen (in de EU bedroeg 
de bovenmatige uitgave aan huisvesting 
12,5 % voor personen met een handicap 
tegenover 9,9 % voor personen zonder 
handicap)1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Kopje -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Het waarborgen van passende, energie-
efficiënte en gezonde huisvesting

De ontwikkeling van een sociaal 
huisvestingsbeleid in de EU

Or. en

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat het recht op 
passende huisvesting als fundamenteel 
mensenrecht is erkend daar het integraal 
onderdeel is van de kernwaarden van de 
mensenrechten, zoals waardigheid, 
gelijkheid, inclusie, welzijn, veiligheid van 
de persoon en inspraak bij 
besluitvorming; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten derhalve erop toe te zien dat 
het recht op passende huisvesting en de 
geleidelijke toepassing ervan wordt 
erkend en afdwingbaar is als 
fundamenteel mensenrecht op basis van 
Europese en nationale wet- en 
regelgeving;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is van mening dat het begrip recht 
op huisvesting niet beperkt moet zijn tot 
sociale huisvesting, maar in ruimere zin 
moet worden geïnterpreteerd als het recht 
op een veilige plek om in vrede en 
waardigheid te wonen, met inbegrip van 
het recht op huurbescherming, de 
beschikbaarheid van diensten, 
betaalbaarheid, bewoonbaarheid, 
toegankelijkheid en een passende locatie;

Or. en



AM\1211950NL.docx 63/207 PE655.956v01-00

NL

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. benadrukt dat de EU en de 
lidstaten ten opzichte van de burgers 
verplicht zijn hen te verzekeren van de 
universele toegang tot fatsoenlijke, 
betaalbare huisvesting overeenkomstig de 
fundamentele rechten als vastgesteld in de 
artikelen 16, 30 en 31 van het Europees 
Sociaal Handvest en de Europese pijler 
van sociale rechten; benadrukt dat 
investeringen in sociale en betaalbare 
huisvesting van cruciaal belang zijn om 
de kwaliteit van leven van alle EU-
burgers te verhogen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quater. benadrukt dat de huidige 
huisvestingscrisis verband houdt met de 
toenemende sociaaleconomische 
ongelijkheden, de grootschalige 
financialisering van de woningmarkt en 
grond, en de niet-duurzame 
socialehuisvestingssystemen waarin 
huisvesting als handelswaar wordt 
beschouwd; is van mening dat de 
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huisvestingscrisis een 
mensenrechtencrisis is en een op de 
mensenrechten gebaseerde respons 
vereist; benadrukt dat een adequaat beleid 
en passende maatregelen ter 
ondersteuning van een toereikend aanbod 
van huisvesting van cruciaal belang zijn 
voor het in evenwicht brengen en 
bevorderen van de economische 
ontwikkeling van huisvesting ten behoeve 
van de hele maatschappij, en voor het 
waarborgen van een betaalbare vitale 
leefomgeving voor iedereen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quinquies. waarschuwt dat de 
huisvestingscrisis tijdens en na de periode 
volgend op de COVID-19-crisis mogelijk 
erger zal worden, onder meer als gevolg 
van de beperkingen uit hoofde van de 
begrotingsregels in het SGP en de in het 
kader van het herstelplan vastgestelde 
politieke keuzen; benadrukt dat het 
voorzien in passende en betaalbare 
huisvesting een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en 
de Europese Commissie is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten sociale 
vooruitgang, samen met de groene en 
digitale transitie, op te nemen als 
investeringsprioriteit in de faciliteit voor 
herstel en veerkracht teneinde kwetsbare 
personen te beschermen tegen de 
negatieve gevolgen van de huidige crisis, 
en de socialevooruitgangsplannen op te 
nemen in de herstel- en 
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veerkrachtplannen teneinde in kaart te 
brengen hoe de beginselen van de 
Europese Pijler van sociale rechten in de 
praktijk zullen worden gebracht en waar 
de sociale investeringen op gericht zullen 
zijn, met inbegrip van investeringen in 
sociale huisvesting; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het kader voor 
economische governance van de EU te 
hervormen teneinde de rechten van de 
burgers en de stelsels van sociale 
voorzieningen te beschermen in tijden van 
economische crisis, onder meer door de 
vaststelling van een pact voor duurzame 
ontwikkelingen sociale vooruitgang, 
waarbij sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde wijze juridisch 
afdwingbaar zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 sexies. betreurt het feit dat een 
groot deel van de Europese bevolking 
geen toegang heeft tot passende 
huisvesting en dat de stijgende 
energiekosten, huisvestingskosten en 
uitsluiting van de woningmarkt, met name 
in op winst en speculatie gerichte 
onderdelen van de sector, sociale 
segregatie en economische 
marginalisering van de lagere en 
middeninkomens, negatieve gevolgen 
hebben voor de bevolking van de EU en 
de lidstaten;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 septies. roept de Commissie en de 
lidstaten op huisvesting tot een hoeksteen 
van het Europees beleid te maken;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 octies. is van mening dat de 
getroffen maatregelen doelbewust moeten 
worden genomen, concreet moeten zijn en 
gericht moeten zijn op het binnen een 
redelijk tijdsbestek kunnen uitoefenen van 
het recht op huisvesting, en dat de 
lidstaten voldoende middelen moeten 
toewijzen en voorrang moeten geven aan 
de behoeften van achtergestelde en 
gemarginaliseerde personen en groepen 
die in onbestendige 
huisvestingsomstandigheden leven, en 
transparante en participerende 
besluitvorming moeten waarborgen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
derhalve te voorzien in voldoende 
passende en betaalbare sociale 
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huisvesting om tegemoet te komen aan de 
huisvestingsbehoeften in de onderste drie 
kwintielen in de maatschappij, en de 
bovenmatige uitgaven voor huisvesting 
voor deze groepen uiterlijk in 2030 te 
halveren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een norm toe te passen op basis 
waarvan minstens 30 % van alle nieuwe 
woningen moet bestaan uit betaalbare 
huisvesting voor de lagere inkomens, en 
voor minstens 30 % uit betaalbare 
huisvesting voor de middeninkomens;

Or. en

Amendement 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en 
hygiëne, en tot betaalbare, betrouwbare 
en duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te 
houden aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de lidstaten zorg te dragen 
voor toegang voor eenieder tot fatsoenlijke 
huisvesting, aldus een bijdrage leverend 
aan de uitbanning van armoede; wijst 
nogmaals op de noodzaak van 
maatregelen inzake een moratorium op het 
afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter;

Or. de
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Amendement 127
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang tot 
fatsoenlijke huisvesting, met inbegrip van 
schoon en kwalitatief hoogwaardig 
drinkwater, passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en een goede 
binnenluchtkwaliteit, en tot betaalbare, 
betrouwbare en duurzame energie voor 
iedereen, aldus een bijdrage leverend aan 
de uitbanning van alle vormen van 
armoede, ter ondersteuning van de meest 
kwetsbare groepen, met name jonge 
kinderen, ouderen, chronisch zieken, 
personen met een handicap, daklozen en 
Roma, met het oog op de bescherming van 
hun gezondheid en welzijn; roept 
nogmaals op tot een brede EU-actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; spoort de 
lidstaten aan een minimale watertoevoer 
te garanderen en de mensenrechten van 
kansarme huishoudens te beschermen; 
verzoekt de lidstaten zich te houden aan de 
normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO; roept 
op tot de invoering van verplichte 
minimumvereisten op EU-niveau met 
betrekking tot de binnenluchtkwaliteit, die 
in ieder geval zijn afgestemd op de 
normen van de WHO; 

Or. en

Amendement 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium 
op het afsluiten van de verwarming 
tijdens de winter; verzoekt de lidstaten 
zich te houden aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de lidstaten zorg te dragen 
voor toegang voor eenieder tot fatsoenlijke 
huisvesting, met inbegrip van schoon en 
kwalitatief hoogwaardig drinkwater en 
passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
uitbanning van alle vormen van armoede;

Or. pl

Amendement 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor gelijke 
toegang voor eenieder tot fatsoenlijke 
huisvesting, ongeacht geografische 
locatie, met inbegrip van schoon en 
kwalitatief hoogwaardig drinkwater en 
passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
uitbanning van alle vormen van armoede; 
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het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

roept nogmaals op tot EU-brede actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; veroordeelt 
de omzeiling van het moratorium door het 
niet aansluiten van de verwarming tijdens 
de herfst, waardoor het moratorium zijn 
doeltreffendheid verliest; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake huisvesting en gezondheid1 bis; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

__________________
1 bis Wereldgezondheidsorganisatie (2018), 
WHO housing and health guidelines 
(Huisvestings- en 
gezondheidsrichtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie). 

Or. en

Amendement 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te 
houden aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten de 
elementaire normen betreffende openbare 
sanitaire voorzieningen en 
volksgezondheid, alsook de normen van de 
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dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur 
strikt na te leven en te handhaven, daarbij 
in het bijzonder rekening houdend met de 
COVID-19-pandemie; dringt erop aan de 
herziening van de verordening 
luchtkwaliteit aan te laten sluiten op de 
normen van de WHO;

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt ook om de invoering van 
een Europese winterpauze; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten samen te werken met het oog op 
het bevorderen van toegang voor eenieder 
tot opvang, fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. en

Amendement 133
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid voor te stellen ter 
waarborging van de toegang voor eenieder 
tot fatsoenlijke huisvesting, met inbegrip 
van schoon en kwalitatief hoogwaardig 
drinkwater en passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
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vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

uitbanning van alle vormen van armoede; 
roept nogmaals op tot EU-brede actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. en

Amendement 134
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater, passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne 
en een aansluiting op de riolering en het 
drinkwaternet, en tot betaalbare, 
betrouwbare en duurzame energie, aldus 
een bijdrage leverend aan de uitbanning 
van alle vormen van armoede; roept 
nogmaals op tot EU-brede actie voor een 
moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. ro
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Amendement 135
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder, inclusief arbeidsmigranten, tot 
menswaardige huisvesting, met inbegrip 
van schoon en kwalitatief hoogwaardig 
drinkwater en passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
uitbanning van alle vormen van armoede; 
roept nogmaals op tot EU-brede actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. nl

Amendement 136
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke en hoogwaardige 
huisvesting, met inbegrip van schoon en 
kwalitatief hoogwaardig drinkwater en 
passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
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vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

uitbanning van alle vormen van armoede; 
roept nogmaals op tot EU-brede actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. en

Amendement 137
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de bestrijding van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. en

Amendement 138
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor toegang voor 
eenieder tot fatsoenlijke huisvesting, met 
inbegrip van schoon en kwalitatief 
hoogwaardig drinkwater en passende en 
billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
en tot betaalbare, betrouwbare en 
duurzame energie, aldus een bijdrage 
leverend aan de uitbanning van alle 
vormen van armoede; roept nogmaals op 
tot EU-brede actie voor een moratorium op 
het afsluiten van de verwarming tijdens de 
winter; verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan de normen van de 
Werelgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

1. verzoekt de lidstaten zorg te dragen 
voor toegang voor eenieder tot fatsoenlijke 
huisvesting, met inbegrip van schoon en 
kwalitatief hoogwaardig drinkwater en 
passende en billijke sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, en tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, aldus een bijdrage leverend aan de 
uitbanning van alle vormen van armoede; 
roept nogmaals op tot EU-brede actie voor 
een moratorium op het afsluiten van de 
verwarming tijdens de winter; verzoekt de 
lidstaten zich te houden aan de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
inzake een passende woningtemperatuur; 
dringt erop aan de herziening van de 
verordening luchtkwaliteit aan te laten 
sluiten op de normen van de WHO;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten de 
huisvestings- en gezondheidsrichtsnoeren 
van de WHO toe te passen en beste 
praktijken en op nationaal niveau 
opgedane ervaringen te delen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
Domiscore, een instrument van de Franse 
Haut Conseil de la santé publique1 bis dat 
tot doel heeft huisvesting in te delen op 
basis van gezondheidsaspecten door 
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middel van een beoordeling van 
verschillende factoren die van invloed zijn 
op de gezondheid;
__________________
1 bis 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
rtsdomaine?clefr=802 

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat energieleveranciers in 
beschermingsregelingen voorzien om de 
interne energievoorziening te verzekeren 
voor de meest behoeftigen, aangezien de 
toegang tot elementaire 
nutsvoorzieningen, zoals water, 
elektriciteit en sanitaire voorzieningen, 
van essentieel belang is voor het 
verwezenlijken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie de bereikte 
overeenkomst inzake het koolstofvrij 
maken van de EU-economie in het kader 
van de wetgeving met betrekking tot 
energie in particuliere huishoudens en 
openbare gebouwen, verder aan te 
scherpen;

Or. en

Amendement 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties 
middels woningrenovaties in de sector 
sociale huisvesting en voor de slechtst 
scorende gebouwen in de renovatiegolf, 
en iets te doen aan niet-passende 
huisvesting en de beschikbaarheid van 
woningen en aan het elimineren van 
energie-armoede, teneinde een sociaal 
rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders 
en eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de 
projecten in kwestie;

Schrappen

Or. de

Amendement 143
Kim Van Sparrentak
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, met 
inbegrip van appartementsgebouwen en 
eengezinswoningen in eigendom, een 
goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen 
en iets te doen aan niet-passende 
huisvesting en de beschikbaarheid van 
woningen en aan het elimineren van 
energie-armoede, teneinde een sociaal 
rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
benadrukt de rol die minimumnormen 
inzake energieprestaties vervullen bij het 
stimuleren van de omvang en intensiteit 
van renovaties van de slechtst scorende 
gebouwen; beklemtoont in dit verband dat 
huurders en eigenaren-bewoners volledig 
moeten worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij renovatieprojecten, 
en niet met hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie; 

Or. en

Amendement 144
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
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huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie; vraagt eveneens dat de kosten 
voor de huurder niet hoger zijn dan de 
kosten van de energiebesparing die hij 
door middel van de renovatie realiseert; 
beklemtoont dat huurders moeten worden 
beschermd tegen uitzetting tijdens 
woningrenovaties;

Or. fr

Amendement 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
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hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie; benadrukt dat lidmaatschap 
van een vereniging van eigenaren en het 
bestuur ervan, niet afhankelijk mag 
worden gesteld van discriminerende 
voorwaarden, zoals nationaliteit of 
taalvereisten;

Or. en

Amendement 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie; verzoekt de lidstaten om 
lidmaatschap van verenigingen van 
eigenaren verplicht te stellen aangezien 
dit van belang is voor de aanvraag van 
EU-financiering voor renovatie;

Or. en
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Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar 
een klimaatneutrale economie te 
garanderen waarbij niemand buiten de 
boot valt; beklemtoont in dit verband dat 
huurders en eigenaren-bewoners volledig 
moeten worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij renovatieprojecten, 
en niet met hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie;

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties en 
energie-efficiëntie middels 
woningrenovaties, onder meer in de sector 
sociale huisvesting en met name voor de 
slechtst scorende gebouwen in de 
renovatiegolf, en iets te doen aan niet-
passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
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klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

Or. en

Amendement 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en 
emissiereducties middels woningrenovaties 
in de sector sociale huisvesting en voor de 
slechtst scorende gebouwen in de 
renovatiegolf, en iets te doen aan niet-
passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

Or. en
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Amendement 150
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties 
middels woningrenovaties in de sector 
sociale huisvesting en voor de slechtst 
scorende gebouwen in de renovatiegolf, en 
iets te doen aan niet-passende huisvesting 
en de beschikbaarheid van woningen en 
aan het elimineren van energie-armoede, 
teneinde een sociaal rechtvaardige transitie 
naar een klimaatneutrale economie te 
garanderen waarbij niemand buiten de boot 
valt; beklemtoont in dit verband dat 
huurders en eigenaren-bewoners volledig 
moeten worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij renovatieprojecten, 
en niet met hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie;

2. verzoekt de Commissie 
emissiereducties te bevorderen middels 
woningrenovaties en sloop in de sector 
sociale huisvesting en voor de slechtst 
scorende gebouwen in de renovatiegolf, en 
iets te doen aan niet-passende huisvesting 
en de beschikbaarheid van woningen en 
aan het elimineren van energie-armoede, 
teneinde een sociaal rechtvaardige transitie 
naar een klimaatneutrale economie te 
garanderen waarbij niemand buiten de boot 
valt; beklemtoont in dit verband dat 
huurders en eigenaren-bewoners volledig 
moeten worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij renovatieprojecten, 
en niet met hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie;

Or. en

Amendement 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties middels 
woningrenovaties in de sector sociale 
huisvesting en voor de slechtst scorende 
gebouwen in de renovatiegolf, en iets te 
doen aan niet-passende huisvesting en de 
beschikbaarheid van woningen en aan het 
elimineren van energie-armoede, teneinde 
een sociaal rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
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waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
onevenredig hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie;

Or. hu

Amendement 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie prioriteit 
toe te kennen aan emissiereducties 
middels woningrenovaties in de sector 
sociale huisvesting en voor de slechtst 
scorende gebouwen in de renovatiegolf, en 
iets te doen aan niet-passende huisvesting 
en de beschikbaarheid van woningen en 
aan het elimineren van energie-armoede, 
teneinde een sociaal rechtvaardige transitie 
naar een klimaatneutrale economie te 
garanderen waarbij niemand buiten de boot 
valt; beklemtoont in dit verband dat 
huurders en eigenaren-bewoners volledig 
moeten worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij renovatieprojecten, 
en niet met hogere algemene kosten 
moeten worden geconfronteerd als gevolg 
van de projecten in kwestie;

2. verzoekt de lidstaten om emissies 
te verlagen middels woningrenovaties in 
de sector sociale huisvesting en voor de 
slechtst scorende gebouwen, en te helpen 
bij het aanpakken van niet-passende 
huisvesting en de beschikbaarheid van 
woningen en te helpen bij het elimineren 
van energie-armoede, teneinde een sociaal 
rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie te garanderen 
waarbij niemand buiten de boot valt; 
beklemtoont in dit verband dat huurders en 
eigenaren-bewoners volledig moeten 
worden geïnformeerd over en betrokken 
worden bij renovatieprojecten, en niet met 
hogere algemene kosten moeten worden 
geconfronteerd als gevolg van de projecten 
in kwestie;

Or. pl

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de 
circulaire economie in de bouwsector te 
bevorderen: hiertoe moeten bouwnormen 
worden gehanteerd die gericht zijn op het 
gebruik van duurzame en koolstofarme 
materialen, en moet melding worden 
gemaakt van het gebruik van 
hernieuwbare energie en materialen die 
geen schadelijke chemicaliën en andere 
stoffen bevatten die van invloed zijn op de 
gezondheid van de bewoners;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat milieuvriendelijkere 
woningen die worden gebouwd met het 
oog op een verhoogde energie-efficiëntie 
en waarbij meer hernieuwbare, ecologisch 
duurzame en slijtvaste materialen worden 
gebruikt, niet alleen grote sociale 
voordelen opleveren (vermindering van de 
CO2-emissies, betere luchtkwaliteit), maar 
ook individuele economische voordelen 
met zich meebrengen (minder uitgaven 
aan verwarming en energie); verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om groene 
sociale huisvesting op te nemen in hun 
investeringsplannen voor huisvesting, met 
inbegrip van duurzaamheidscriteria met 
betrekking tot sociale huisvesting, alsook 
andere aspecten, zoals de toegang tot 
recreatievoorzieningen, 
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gemeenschapscentra, parken en 
groenvoorzieningen, teneinde de 
levensomstandigheden van de bewoners te 
verbeteren; stelt met klem dat 
investeringen in het kader van duurzame 
sociale huisvesting gericht moeten zijn op 
het financieren van de aanleg van zowel 
fysieke, op de gemeenschap gebaseerde 
infrastructuur (gemeenschapscentra, 
sportvoorzieningen enz.) als op de 
ondersteuning van 
gemeenschapsprogramma’s;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van het Europese 
gebouwenbestand; roept de Commissie en 
de lidstaten ook op energiearmoede op 
passende wijze aan te pakken, in 
samenhang met de doelstellingen en 
beginselen van de Green Deal;

Or. fr



PE655.956v01-00 88/207 AM\1211950NL.docx

NL

Amendement 156
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
prioriteit toe te kennen aan de renovatie 
van gebouwen met een hoog 
aardbevingsrisico in Europese regio’s die 
gevoelig zijn voor aardbevingen;

Or. ro

Amendement 157
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder, 
aangezien investeringen op dit gebied als 
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veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

anticyclische ingreep kunnen fungeren 
met een groot werkgelegenheidspotentieel; 
verzoekt de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van minstens 3 % 
van het Europese gebouwenbestand per 
jaar;

Or. en

Amendement 158
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder (bijv. 
door middel van betaalbaarheid, een 
verbetering van energieklasse); verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

Or. el

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie;

Or. en

Amendement 160
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande en concrete renovatie van 3 % 
van het Europese gebouwenbestand per 
jaar;

Or. en
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Amendement 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
Europese gebouwenbestand per jaar;

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van het Europese 
gebouwenbestand;

Or. pl

Amendement 162
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU prioriteit toe te kennen aan 
de renovatiegolf, door mensen in 
kwetsbare posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen 
aan renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 

3. verzoekt de Commissie in het 
meerjarig financieel kader (MFK) en Next 
Generation EU de renovatiegolf te 
bevorderen, door mensen in kwetsbare 
posities een centrale plaats in de 
herstelmaatregelen te geven, en zorg te 
dragen voor gelijke toegang tot 
renovatieprojecten voor eenieder; verzoekt 
de lidstaten in hun herstel- en 
veerkrachtplannen renovatie te bevorderen, 
teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van 3 % van het 
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Europese gebouwenbestand per jaar; Europese gebouwenbestand per jaar;

Or. en

Amendement 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten gebouwen 
aan te passen om te voldoen aan de 
behoeften van ouderen en mensen met 
een handicap, alsook van mensen met 
motorische problemen en beperkte 
zintuiglijke vermogens; benadrukt dat een 
veilige woning een woning is waar de 
veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk zijn 
beperkt en dat er, mochten zij zich 
voordoen, gemakkelijk op kan worden 
gereageerd; beklemtoont dat de warmte-, 
licht-, geluids- en geurniveaus in 
woningen aangenaam moeten zijn voor de 
bewoners en dat gebouwen moeten zijn 
uitgerust met 
toegankelijkheidsvoorzieningen, zoals 
liften, opritten, brede gangen en deuren, 
antislipvloeren en geschikte trappen met 
leuningen; onderstreept dat de inrichting 
van woningen geen rechtstreekse 
veiligheidsrisico’s mogen opleveren bij 
onjuist gebruik; 

Or. pl

Amendement 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de EU en de lidstaten om 
bij de overweging van renovatieopties op 
bouw- en productniveau de beginselen 
van de circulaire economie toe te passen, 
met inbegrip van verplichte groene 
criteria, en de voorkeur te geven aan 
bouwproducten die zijn vervaardigd van 
koolstofarme, duurzame en niet-toxische 
materialen die bovendien eenvoudig te 
repareren en vernieuwen zijn en 
bijdragen tot de snelle transitie naar 
hernieuwbare energiebronnen voor 
verwarming en koeling;

Or. en

Amendement 165
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten de kwaliteit 
van de huisvesting altijd in overweging te 
nemen in termen van stedelijke 
ontwikkeling, architectuur en 
functionaliteit, ofwel de bouwcultuur, en 
hoogwaardige huisvesting voor iedereen 
betaalbaar te maken;

Or. en

Amendement 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten bij te dragen 
aan programma’s en 
stimuleringsmaatregelen die het voor 
families mogelijk te maken bij elkaar in 
de buurt te wonen, de intergenerationele 
banden versterken en ouderen die om 
financiële of gezondheidsredenen hun 
woning moeten verlaten in staat te stellen 
nieuwe huisvesting te vinden die in hun 
behoeften voorziet zonder daarbij de 
gemeenschappen te hoeven verlaten waar 
zij lange tijd deel van hebben uitgemaakt;

Or. pl

Amendement 167
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie waar het 
renovaties in de sector sociale huisvesting 
betreft te waarborgen dat de regels voor 
overheidsopdrachten ruimte bieden aan 
innovatie en partnerschappen op de lange 
termijn, in de vorm van een wijkgerichte 
aanpak bijvoorbeeld;

Or. en

Amendement 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten 
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energiearmoede doeltreffend te bestrijden, 
de energie-efficiëntie te vergroten door 
gebouwen te isoleren en campagnes uit te 
voeren gericht op energiebesparing;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel 
dakloosheid, bij wijze van prioriteit in het 
kader van het actieplan van de Europese 
Pijler van sociale rechten; verzoekt de 
Commissie een voorstel te presenteren 
voor een EU-kader voor nationale 
strategieën inzake dakloosheid; verzoekt 
de lidstaten prioriteit toe te kennen aan 
het ter beschikking van stellen van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

Schrappen

Or. fr

Amendement 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 4. dringt erop aan op EU-niveau te 
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streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid en verzoekt de lidstaten 
prioriteit toe te kennen aan het ter 
beschikking stellen van permanente 
huisvesting aan daklozen, onder meer door 
bij de voorbereiding van hun nationale 
strategieën inzake dakloosheid proactieve 
en reactieve maatregelen op te nemen op 
basis van structureel overleg met ngo’s 
die actief zijn op het gebied van 
dakloosheid, armoede en discriminatie; 
beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid in samenwerking met de 
relevante ngo’s en autoriteiten die actief 
zijn in het verstrekken van diensten ten 
behoeve van personen die het risico lopen 
dakloos te worden of dit al zijn; verzoekt 
de Commissie samenhangende EU-
indicatoren en monitoringsystemen te 
ontwikkelen; 

Or. en

Amendement 171
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel 

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de lidstaten prioriteit toe te 
kennen aan het ter beschikking stellen van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
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dakloosheid, bij wijze van prioriteit in het 
kader van het actieplan van de Europese 
Pijler van sociale rechten; verzoekt de 
Commissie een voorstel te presenteren 
voor een EU-kader voor nationale 
strategieën inzake dakloosheid; verzoekt 
de lidstaten prioriteit toe te kennen aan het 
ter beschikking van stellen van permanente 
huisvesting aan daklozen; beklemtoont het 
belang van het verzamelen van 
betrouwbare gegevens over dakloosheid;

beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid;

Or. en

Amendement 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de lidstaten 
nationale strategieën inzake dakloosheid 
voor te stellen en uit te voeren; verzoekt 
de lidstaten prioriteit toe te kennen aan het 
ter beschikking van stellen van permanente 
huisvesting aan daklozen; beklemtoont het 
belang van het verzamelen van 
betrouwbare gegevens over dakloosheid, in 
samenwerking met ngo’s die actief zijn op 
dit gebied (bijv. in het kader van het 
FEAD-programma) en rekening houdend 
met de effecten van de COVID-19-
pandemie;

Or. pl
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Amendement 173
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen en over te gaan tot de 
hervorming van de 
socialebeschermingsstelsels en daarbij 
processen en methoden in te zetten ter 
bevordering van de de-institutionalisering 
van daklozen; beklemtoont het belang van 
het verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

Or. en

Amendement 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
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bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten 
prioriteit toe te kennen aan het ter 
beschikking van stellen van permanente 
huisvesting aan daklozen; beklemtoont het 
belang van het verzamelen van 
betrouwbare gegevens over dakloosheid;

bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie de 
nationale strategieën inzake dakloosheid te 
respecteren; verzoekt de lidstaten genoeg 
voorzieningen voor de tijdelijke opvang 
van dakloze personen te creëren, zodat 
niemand op straat hoeft te slapen, en zich 
in te zetten voor de verstrekking van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid;

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen en aan wie het het moeilijkst 
heeft om huisvesting te vinden; 
beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid;

Or. fr



PE655.956v01-00 100/207 AM\1211950NL.docx

NL

Amendement 176
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid, evenals het tussen de 
lidstaten uitwisselen van beste praktijken;

Or. en

Amendement 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel 
dakloosheid, bij wijze van prioriteit in het 
kader van het actieplan van de Europese 

4. benadrukt dat de toename van de 
dakloosheid is terug te voeren op 
persoonlijke, individuele en structurele 
oorzaken, zoals migratie uit derde landen, 
migratie binnen de EU als gevolg van 
armoede, en ontwikkelingen op de 
nationale woningmarkten; beklemtoont 
dat de situatie binnen de diverse lidstaten 
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Pijler van sociale rechten; verzoekt de 
Commissie een voorstel te presenteren 
voor een EU-kader voor nationale 
strategieën inzake dakloosheid; verzoekt 
de lidstaten prioriteit toe te kennen aan 
het ter beschikking van stellen van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

zeer uiteenlopend is; verzoekt de lidstaten 
betrouwbare gegevens over dakloosheid en 
thuisloosheid te verzamelen, en informatie 
daarover uit te wisselen, opdat dit 
prangende sociale probleem wordt 
aangepakt;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid en daarbij het beginsel 
“huisvesting voor alles” toe te passen; 
verzoekt de lidstaten prioriteit toe te 
kennen aan het ter beschikking stellen van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid;

Or. fr
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Amendement 179
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren en 
uitroeien van het verschijnsel dakloosheid, 
bij wijze van prioriteit in het kader van het 
actieplan van de Europese Pijler van 
sociale rechten; verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een EU-
kader voor nationale strategieën inzake 
dakloosheid; verzoekt de lidstaten prioriteit 
toe te kennen aan het ter beschikking van 
stellen van permanente huisvesting aan 
daklozen; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid;

4. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie de lidstaten meer 
steun te geven bij het reduceren van het 
verschijnsel dakloosheid, bij wijze van 
prioriteit in het kader van het actieplan van 
de Europese Pijler van sociale rechten; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een EU-kader voor 
nationale strategieën inzake dakloosheid; 
verzoekt de lidstaten prioriteit toe te 
kennen aan het ter beschikking stellen van 
permanente huisvesting aan daklozen; 
beklemtoont het belang van het verzamelen 
van betrouwbare gegevens over 
dakloosheid;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten het 
programma “Huisvesting voor alles” uit 
te voeren als geïntegreerde strategie ter 
bestrijding van dakloosheid, op basis van 
een combinatie van huisvestingssteun, 
sociale voorzieningen en integratie op de 
arbeidsmarkt voor daklozen; benadrukt 
het belang van samenwerking op 
interministerieel en intergouvernementeel 
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niveau bij de ontwikkeling en toepassing 
van deze strategieën, evenals de deelname 
van de belangrijkste belanghebbenden, 
met name mensen die dakloos zijn en 
organisaties die zich inzetten voor 
daklozen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat dakloosheid ook mee 
is veroorzaakt en blijft bestaan door het 
markt- en bezuiningsbeleid van de 
Europese Unie; verzoekt de Europese 
Unie met aandrang echt sociaal beleid te 
voeren en ambitieuze 
tewerkstellingsmaatregelen te nemen 
zodat elke burger over de nodige middelen 
beschikt om waardig te leven, zo niet zal 
dakloosheid nooit kunnen worden 
uitgeroeid;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie zich 
concreet te buigen over de dakloosheid 
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onder LGBTI’s, met name waar het 
jongeren betreft, instrumenten in het 
leven te roepen ter verbetering van het 
verzamelen van gegevens, onderzoek in de 
hele EU te bevorderen en de uitwisseling 
van benaderingen tussen de lidstaten te 
vereenvoudigen om het probleem van de 
dakloosheid onder LGBTI’s aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 183
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie 
via passende fondsen als het Europees 
Sociaal Fonds Plus en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling de 
doorvoering van bestaande geslaagde 
modellen als “huisvesting eerst” nader 
moet onderzoeken;

Or. en

Amendement 184

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een 
duidelijke definitie van dakloosheid, en 
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting vast 
te stellen teneinde een vergelijkende 
analyse mogelijk te maken van gegevens 
over dakloosheid en huisvesting in de hele 
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EU;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie financiële 
steun te verlenen voor jongeren die de 
overstap maken naar zelfstandig wonen, 
de toegang tot informatie over de 
financiering van betaalbare huisvesting te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat de 
herziene jongerengarantie een bijdrage 
levert aan de aanpak van dakloosheid 
onder jongeren, die in vele EU-landen 
toeneemt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. herinnert de Commissie en 
de lidstaten eraan dat het recht op 
passende huisvesting met name van 
belang is voor personen met een handicap 
en het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap bepaalde 
verplichtingen jegens hen inhoudt, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op 
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redelijke aanpassingen, het recht op 
zelfstandig leven en het recht opgenomen 
te worden in de gemeenschap; wijst erop 
dat het feit dat een onevenredig groot 
aantal personen met een handicap geen 
dak boven zijn hoofd heeft, een schending 
inhoudt van het materiële recht op 
gelijkheid en als zodanig moet worden 
aangepakt; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de toegang tot huisvesting voor 
personen met een handicap te verbeteren;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat social 
distancing en quarantaine als gevolg van 
COVID-19 hebben geleid tot een 
dramatische toename van het geweld 
tegen vrouwen; wijst erop dat de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen een belangrijk instrument is 
gebleken bij de aanpak van 
gendergerelateerd geweld; verzoekt de 
Commissie dan ook financiële steun te 
verlenen aan vrouwen die het slachtoffer 
zijn geworden van gendergerelateerd 
geweld en de overstap maken naar 
zelfstandig wonen, alsook de toegang tot 
informatie over de financiering van 
betaalbare huisvesting te verbeteren, als 
manier om hun economische 
onafhankelijkheid te vergroten en hun 
levensstandaard te verhogen;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept er nogmaals toe op te stoppen 
met het criminaliseren van daklozen;

5. roept er nogmaals toe op te stoppen 
met het criminaliseren van daklozen; 
verzoekt het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten het toezicht op 
haatmisdrijven en voorvallen die zijn 
ingegeven door aporofobie te 
intensiveren; verzoekt de lidstaten in hun 
overheidsbeleid mechanismen vast te 
stellen om de veiligheid van daklozen te 
waarborgen; en aporofobie in hun 
openbaar veiligheidsbeleid op te nemen 
als haatmisdrijf; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten discriminatie op grond van 
dakloosheid of een andere 
huisvestingsstatus te verbieden en aan te 
pakken, alle wetten en maatregelen in te 
trekken op grond waarvan dakloosheid of 
daarmee verband houdend gedrag, zoals 
slapen of eten in de openbare ruimte, 
gecriminaliseerd worden of strafbaar 
worden gesteld alsook de gedwongen 
verwijdering van daklozen uit openbare 
ruimten en de vernietiging van hun 
persoonlijke eigendommen te verbieden;

Or. en

Amendement 189
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept er nogmaals toe op te stoppen 5. roept er nogmaals toe op te stoppen 
met het criminaliseren van daklozen; 
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met het criminaliseren van daklozen; verzoekt het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten 
haatmisdrijven tegen daklozen 
nauwlettend te volgen; verzoekt de 
lidstaten hun mechanismen ter 
bescherming van daklozen tegen geweld te 
versterken en aporofobie – haat jegens 
arme mensen – op te nemen als 
beweegreden voor haatmisdrijven 
waarmee tevens rekening dient te worden 
gehouden bij het vaststellen van 
overheidsbeleid, programma’s en 
wetgeving;

Or. en

Amendement 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept er nogmaals toe op te 
stoppen met het criminaliseren van 
daklozen;

5. herhaalt zijn oproep van 
16 januari 2014 om te stoppen met het 
criminaliseren van daklozen en met de 
discriminerende praktijken die worden 
toegepast om daklozen de toegang tot 
sociale dienstverlening en opvanghuizen 
te ontzeggen; verzoekt de Commissie haar 
rol te vervullen door dergelijke 
maatregelen snel aan te vechten en 
krachtig stelling te nemen tegen vijandige 
maatregelen tegen de armen en de 
gemarginaliseerden;

Or. en

Amendement 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. roept er nogmaals toe op te stoppen 
met het criminaliseren van daklozen;

5. roept er nogmaals toe op de 
inspanningen van de lidstaten te steunen 
om zo snel mogelijk gepaste 
daklozenopvang te creëren voor zoveel 
mogelijk mensen die daar behoefte aan 
hebben, en ervoor te zorgen dat de 
autoriteiten over voldoende capaciteit en 
middelen beschikken om de 
volksgezondheidsnormen na te leven en te 
handhaven;

Or. hu

Amendement 192
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de COVID-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de COVID-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen; verzoekt de 
lidstaten de non-gouvernementele 
organisaties en liefdadigheidsinstellingen 
te steunen en te ondersteunen die 
gezondheids- en sociale diensten 
verstrekken aan daklozen en hen helpen 
zich te beschermen tegen COVID-19;

Or. en

Amendement 193
Romana Tomc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de Covid-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de COVID-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen; verzoekt de 
Commissie, in het kader van de 
maatregelen om de verspreiding van het 
COVID-19-virus te voorkomen, om de 
lidstaten met de beschikbare Europese 
fondsen bij te staan bij het regelen van 
accommodatie voor seizoensarbeiders;

Or. sl

Amendement 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de Covid-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de COVID-19-crisis, met name door 
middel van moratoria op uitzettingen en 
afsluiting van de energievoorziening 
alsook door middel van tijdelijke 
huisvesting, zo lang als nodig is worden 
gehandhaafd, en voor follow-up te zorgen 
in de vorm van passende, permanente 
oplossingen;

Or. en
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Amendement 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de Covid-19-crisis zo lang als nodig is 
worden gehandhaafd, en voor follow-up te 
zorgen in de vorm van passende en 
permanente oplossingen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat buitengewone maatregelen voor 
het voorkomen van dakloosheid en het 
beschermen van daklozen in het kader van 
de COVID-19-crisis zo lang als 
gerechtvaardigd gezien de uitzonderlijke 
omstandigheden worden gehandhaafd, en 
voor follow-up te zorgen in de vorm van 
passende en permanente oplossingen;

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat vrouwen bijzonder 
zwaar worden getroffen door de 
huisvestingscrisis; wijst erop dat vrouwen 
vaker worden geconfronteerd met 
bestaansonzekerheid, met name ten 
gevolge van de loon- en pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen, deeltijdse 
arbeid en versnipperde werkuren en het 
gebrek aan erkenning van vooral door 
vrouwen uitgeoefende beroepen; roept de 
Commissie en de lidstaten op een 
genderbewuste aanpak te volgen bij hun 
huisvestingsbeleid, door met name 
vrouwen te steunen die met specifieke 
situaties worden geconfronteerd, zoals 
alleenstaand ouderschap, en door 
rekening te houden met de specifieke 
problemen van dakloze vrouwen, in het 
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bijzonder de scheiding van hun kinderen, 
de stigmatisering en het gebrek aan 
veilige en beveiligde plaatsen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat dakloosheid onder 
vrouwen vaak minder in het oog loopt en 
een specifieke aanpak behoeft; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten in het kader 
van hun strategieën inzake dakloosheid 
een gendergebonden benadering te 
ontwikkelen teneinde vrouwen die geen 
dak boven hun hoofd hebben te steunen, 
die vaak complexe traumaklachten 
hebben en opnieuw getraumatiseerd 
dreigen te raken, als gevolg van 
bijvoorbeeld huiselijk geweld en misbruik, 
scheiding van hun kinderen, 
stigmatisering en een gebrek aan een 
veilig onderkomen;

Or. en

Amendement 198
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde 
armoedebestrijdingsstrategie met een 
specifieke armoedereductiedoelstelling, 
waaronder voor kinderarmoede; dringt 

Schrappen
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aan op een Europees kader voor 
regelingen inzake een minimuminkomen;

Or. en

Amendement 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde 
armoedebestrijdingsstrategie met een 
specifieke armoedereductiedoelstelling, 
waaronder voor kinderarmoede; dringt 
aan op een Europees kader voor regelingen 
inzake een minimuminkomen;

7. stelt vast dat de armoede nog altijd 
onacceptabel groot is; benadrukt dat het 
creëren van arbeidsplaatsen het beste 
instrument is om armoede te bestrijden; is 
van oordeel dat werknemers een 
prestatiegebonden beloning moeten 
krijgen; dringt er bij de lidstaten op aan te 
waarborgen dat werknemers een loon 
krijgen dat een menswaardig bestaan in 
hun land mogelijk maakt; wijst een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen af;

Or. de

Amendement 200
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
bindende Europese kaderrichtlijn voor 
regelingen inzake een minimuminkomen; 
benadrukt dat 
minimuminkomensregelingen zowel 
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ernstige materiële deprivatie kunnen 
voorkomen en verhelpen als een inkomen 
boven de armoedegrens mogelijk maken;

Or. en

Amendement 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; benadrukt dat de 
vaststelling van een Europese 
kindergarantie dringend noodzakelijk is 
om te waarborgen dat elk kind in de EU 
toegang heeft tot, onder meer, fatsoenlijke 
huisvesting; dringt aan op een Europees 
kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen;

Or. en

Amendement 202
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen; dringt aan op de 
ontwikkeling van een strategie om de 
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integratie van daklozen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

Or. ro

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen waarin rekening wordt 
gehouden met het aandeel van de 
huisvestingskosten in het gemiddelde 
beschikbare inkomen in de verschillende 
lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; verzoekt de 
Commissie uiterlijk in 2021 een Europese 
kindergarantie voor te stellen; dringt aan 
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minimuminkomen; op een Europees kader voor regelingen 
inzake een minimuminkomen;

Or. en

Amendement 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; verzoekt de lidstaten 
een eigen kader voor regelingen inzake een 
minimuminkomen te ontwikkelen;

Or. hu

Amendement 206
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. sl

Amendement 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. pl

Amendement 208
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. en

Amendement 209
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
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armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. en

Amendement 210
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. en

Amendement 211
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede; dringt aan op een 
Europees kader voor regelingen inzake 
een minimuminkomen;

7. dringt aan op een alomvattende en 
geïntegreerde armoedebestrijdingsstrategie 
met een specifieke 
armoedereductiedoelstelling, waaronder 
voor kinderarmoede;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het recht van kinderen op 
passende huisvesting te waarborgen, en 
tevens ouders te ondersteunen die 
worstelen met het behouden of vinden van 
een woning om bij hun kinderen te 
kunnen blijven en daarbij met name 
aandacht te schenken aan jonge 
volwassenen die uit instellingen voor 
jeugdbescherming vertrekken; verzoekt de 
Commissie in dit verband het voorstel 
voor een snelle goedkeuring van de 
Europese kindergarantie in te dienen om 
ervoor te zorgen dat elk kind in Europa 
toegang heeft tot gratis onderwijs van 
hoog gehalte, kinderopvang, 
gezondheidszorg, fatsoenlijke huisvesting 
en toereikende voeding, met een eigen 
budget van 20 miljard EUR;

Or. en

Amendement 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de 
huisvestingsvergoedingen moeten worden 
verhoogd en dat in aanvulling hierop de 
wettelijke minimumlonen zo moeten 
worden vastgesteld dat ze boven de 
relatieve armoedegrens uitkomen 
teneinde, onder andere, de toegang tot 
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fatsoenlijke huisvesting voor iedereen in 
de EU te verbeteren; benadrukt in dit 
verband dat vaststelling van een EU-
richtlijn inzake minimumlonen van het 
allergrootste belang is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te treffen en 
programma’s in te voeren voor jongeren 
die bij het bereiken van de leeftijd van 
18 jaar dakloos dreigen te worden; 
beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid onder jongeren;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. pleit voor een eenduidige definitie 
van dakloosheid in de EU die het mogelijk 
moet maken de omvang van de 
dakloosheid in de verschillende EU-
landen op systematische wijze te 
vergelijken en te beoordelen, en de 
dakloosheidspercentages systematisch te 



AM\1211950NL.docx 121/207 PE655.956v01-00

NL

monitoren op EU-niveau via instellingen 
als Eurostat;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, 
alsook van de richtlijn inzake gelijke 
behandeling ongeacht ras of etnische 
afstamming; verzoekt de Raad de 
horizontale anti-discriminatierichtlijn nu 
snel goed te keuren; verzoekt de 
Commissie inbreukprocedures te starten 
tegen lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
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eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, 
alsook van de richtlijn inzake gelijke 
behandeling ongeacht ras of etnische 
afstamming; verzoekt de Raad de 
horizontale anti-discriminatierichtlijn nu 
snel goed te keuren; verzoekt de 
Commissie inbreukprocedures te starten 
tegen lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten;

Or. pl

Amendement 218
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 
EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder, racisme en zigeunerhaat te 
bestrijden en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming en 
van het EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma 
en het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap; dringt erop 
aan daarbij speciale aandacht te schenken 
aan intersectionele discriminatie; verzoekt 
de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie het 



AM\1211950NL.docx 123/207 PE655.956v01-00

NL

politieke engagement van de lidstaten 
daadwerkelijk te evalueren en 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 
EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

Or. en

Amendement 219
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen 
lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming;

Or. en

Amendement 220
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen 
lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren;

Or. en

Amendement 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot huisvesting voor eenieder en in 
te staan voor non-discriminatie op alle 
gronden, als bedoeld in artikel 21 van het 
EU-handvest van de grondrechten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten zorg 
te dragen voor de tenuitvoerlegging van het 
Handvest, alsook van de richtlijn inzake 
gelijke behandeling ongeacht ras of 
etnische afstamming; verzoekt de 
Commissie inbreukprocedures te starten 
tegen lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven;
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EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

Or. hu

Amendement 222
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 
EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot menswaardige 
huisvesting voor eenieder, waaronder ook 
arbeidsmigranten, en in te staan voor non-
discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 
EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

Or. nl

Amendement 223
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
gelijke toegang tot huisvesting voor 
eenieder en in te staan voor non-

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot huisvesting voor eenieder en in 
te staan voor non-discriminatie op alle 
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discriminatie op alle gronden, als bedoeld 
in artikel 21 van het EU-handvest van de 
grondrechten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging van het Handvest, alsook 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming; 
verzoekt de Raad de horizontale anti-
discriminatierichtlijn nu snel goed te 
keuren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures te starten tegen lidstaten 
die de anti-discriminatiewetgeving van de 
EU niet handhaven of die daklozen 
criminaliseren;

gronden, als bedoeld in artikel 21 van het 
EU-handvest van de grondrechten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten zorg 
te dragen voor de tenuitvoerlegging van het 
Handvest, alsook van de richtlijn inzake 
gelijke behandeling ongeacht ras of 
etnische afstamming; verzoekt de Raad de 
horizontale anti-discriminatierichtlijn nu 
snel goed te keuren; verzoekt de 
Commissie inbreukprocedures te starten 
tegen lidstaten die de anti-
discriminatiewetgeving van de EU niet 
handhaven of die daklozen criminaliseren;

Or. en

Amendement 224
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bouw van nieuwe, 
betaalbare woningen te bevorderen om 
iedereen zonder onderscheid toegang tot 
huisvesting te bieden;

Or. el

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 

Schrappen
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verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

Or. fr

Amendement 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de omstandigheden van Roma nog 
altijd zeer problematisch zijn, aangezien 
velen van hen in gesegregeerde 
nederzettingen met ondermaatse 
levensomstandigheden leven; verzoekt de 
lidstaten ruimtelijke desegregatie te 
bevorderen en Roma-begunstigden bij het 
ontwerpen, uitvoeren, monitoren en 
evalueren van alle stadia van 
huisvestingsprojecten te betrekken, erop 
toe te zien dat hun de informatie wordt 
verstrekt die noodzakelijk is om te 
profiteren van de bestaande middelen 
alsmede het antidiscriminatiebeleid en de 
mechanismen om gedwongen uitzettingen 
te voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
voldoende en geschikte locaties ter 
beschikking te stellen waar zij kunnen 
verblijven; benadrukt dat er een dringende 
behoefte is aan overheidsinvesteringen 
hieromtrent, mede als gevolg van de 
gevaren van de COVID-19-epidemie, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten met 
klem het geplande Fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te zetten om de 
situatie van de Roma met betrekking tot 



PE655.956v01-00 128/207 AM\1211950NL.docx

NL

huisvesting, gezondheidszorg en 
werkgelegenheid te verbeteren;

Or. en

Amendement 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma, alsmede andere nationale en 
taalkundige minderheden, nog altijd zeer 
problematisch zijn; verzoekt de lidstaten 
ruimtelijke desegregatie te bevorderen en 
Roma-begunstigden, alsmede andere 
nationale en taalkundige minderheden, 
bij huisvestingsprojecten te betrekken, 
gedwongen uitzettingen te voorkomen, en 
niet-sedentaire Roma locaties ter 
beschikking te stellen waar zij kunnen 
verblijven; benadrukt dat er een dringende 
behoefte is aan overheidsinvesteringen 
hieromtrent;

Or. en

Amendement 228
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 



AM\1211950NL.docx 129/207 PE655.956v01-00

NL

betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent alsook 
aan voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes;

Or. en

Amendement 229
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma en andere minderheden nog altijd 
zeer problematisch zijn; verzoekt de 
lidstaten ruimtelijke desegregatie te 
bevorderen en Roma-begunstigden en 
andere minderheden bij 
huisvestingsprojecten te betrekken, 
gedwongen uitzettingen te voorkomen, en 
niet-sedentaire Roma locaties ter 
beschikking te stellen waar zij kunnen 
verblijven; benadrukt dat er een dringende 
behoefte is aan overheidsinvesteringen 
hieromtrent;

Or. en

Amendement 230
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 9. vindt het uitermate zorgwekkend 
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dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken en gedwongen uitzettingen te 
voorkomen; benadrukt dat er een dringende 
behoefte is aan overheidsinvesteringen 
hieromtrent;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen en bewustzijn 
hieromtrent;

Or. en

Amendement 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, en illegaal kraken te 
voorkomen; benadrukt de dringende 
noodzaak om de naleving van de 
voorschriften inzake openbare sanitaire 
voorzieningen en openbare veiligheid te 
waarborgen, met name gezien de COVID-
19-pandemie;

Or. hu

Amendement 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer problematisch zijn; 
verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en Roma-
begunstigden bij huisvestingsprojecten te 
betrekken, gedwongen uitzettingen te 
voorkomen, en niet-sedentaire Roma 
locaties ter beschikking te stellen waar zij 
kunnen verblijven; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen hieromtrent;

9. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat de huisvestingsomstandigheden van 
Roma nog altijd zeer zwaar zijn; verzoekt 
de lidstaten ruimtelijke desegregatie te 
bevorderen en Roma-begunstigden bij 
huisvestingsprojecten te betrekken, 
gedwongen uitzettingen te voorkomen, en 
niet-sedentaire Roma locaties ter 
beschikking te stellen waar zij kunnen 
verblijven; benadrukt dat er een dringende 
behoefte is aan overheidsinvesteringen 
hieromtrent;

Or. pl

Amendement 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat personen met een handicap op 
huisvestingsgebied vaak te maken hebben 
met diverse complexe uitdagingen en 
schending van hun rechten, zoals de 
afwezigheid van het recht om in de 
gemeenschap te leven met gelijke kansen, 
het gebrek aan de gemeenschapsdiensten 
die noodzakelijk zijn om de overgang van 
institutionele zorg naar leven binnen de 
gemeenschap te vrijwaren, gedwongen 
opname in gesegregeerde residentiële 
instellingen, armoede, onvoldoende 
toegang tot huisvestingsprogramma’s, 
bestaande barrières voor de 
toegankelijkheid, enz.; pleit voor een 
snelle de-institutionalisering in heel 
Europa en de aanwending van 
beschikbare Europese en nationale 
fondsen om te zorgen voor toegankelijke, 
niet-gesegregeerde huisvesting en om de 
noodzakelijke gemeenschapsdiensten te 
verstrekken ten behoeve van personen met 
een handicap teneinde hun recht om 
zelfstandig te wonen in de gemeenschap te 
vrijwaren en ervoor te zorgen dat zij 
gelijke kansen hebben om deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat bewoners van 
informele nederzettingen vaak te maken 
krijgen met discriminatie en worden 
gestigmatiseerd, en regelmatig worden 
behandeld als overtreders in plaats van te 
worden beschouwd als mensen met 
rechten die hulp nodig hebben om hun 
huisvestingsstatus te verbeteren; herinnert 
de Commissie en de lidstaten eraan dat 
zij, in het kader van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, hebben toegezegd 
ervoor te zorgen dat iedereen toegang 
heeft tot adequate, veilige en betaalbare 
huisvesting en dat sloppenwijken worden 
verbeterd (streefdoel 11.1 van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen);

Or. en

Amendement 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie tijdens de 
toetredingsonderhandelingen met nieuwe 
lidstaten waarborgen op te nemen om 
acute dakloosheid op grote schaal, 
bijvoorbeeld ten gevolge van de teruggave 
en privatisering van eigendommen in 
Estland en Letland na de val van de 
Sovjet-Unie, waardoor tienduizenden 
mensen dakloos werden, te voorkomen;

Or. en

Amendement 237
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 



PE655.956v01-00 134/207 AM\1211950NL.docx

NL

Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. waarschuwt dat uitzettingen alleen 
stroken met het internationaal recht 
inzake de mensenrechten indien is 
voldaan aan een aantal criteria, 
waaronder een zinvol engagement van de 
betrokkenen, verkenning van alle 
haalbare alternatieven, verhuizing naar 
passende huisvesting met instemming van 
de getroffen huishoudens om te 
voorkomen dat mensen dakloos worden, 
toegang tot het gerecht om ervoor te 
zorgen dat de procedures eerlijk verlopen, 
en eerbiediging van alle mensenrechten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat, indien niet aan deze 
criteria wordt voldaan, uitzettingen 
worden geacht te zijn geschied onder 
dwang en een schending van het recht op 
huisvesting inhouden; dringt erop aan dat 
gedwongen uitzettingen als gedefinieerd 
in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten onder alle 
omstandigheden verboden zijn, ongeacht 
de eigendomssituatie van de betrokkenen, 
en dat slachtoffers van gedwongen 
uitzetting recht hebben op een passende 
vergoeding en herstel van de geleden 
schade alsook toegang tot huisvesting of 
vruchtbaar land, in voorkomend geval;

Or. en

Amendement 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten erop toe te zien dat er geen 
middelen van de EU of de lidstaten 
worden aangewend voor 
huisvestingsprojecten die leiden tot 
segregatie of sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten een algemene verplichting op 
te leggen om te voldoen aan 
toegankelijkheidscriteria in het kader van 
de beoogde golf van renovatie van 
openbare en particuliere gebouwen als 
bedoeld in de mededeling over de 
Europese Green Deal en het potentieel 
daarvan te benutten om de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en ouderen aan te pakken 
teneinde huisvesting toekomstbestendig te 
maken met het oog op de toenemende 
demografische verschuivingen;

Or. en

Amendement 240
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) (na kopje “Een geïntegreerde benadering van sociale, door de 
overheid ter beschikking gestelde en betaalbare huisvesting op EU-niveau”)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
beleid tegen huisjesmelkerij en uitbuiting 
op de woningmarkt vast te stellen en uit te 
voeren, en onderling goede praktijken uit 
te wisselen met betrekking tot dit beleid;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten, de 
kwaliteit van de woningvoorraad en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen, met inachtneming van 
de verscheidenheid aan 
beleidsmaatregelen in de lidstaten, op 
zowel nationaal als lokaal niveau; 
onderstreept dat de Commissie 
aanmerkelijke invloed kan uitoefenen op 
het nationale huisvestingsbeleid, met 
name via mededingingsbeleid in verband 
met het begrip “diensten van algemeen 
economisch belang” en de toepassing van 
regels inzake staatssteun;

Or. en
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Amendement 242
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers;

Or. en

Amendement 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen, en haar maatregelen te 
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verbeteren om alle geledingen van het 
bestuur te betrekken bij de volledige en 
consistente uitwerking van het recht op 
fatsoenlijke huisvesting voor iedereen;

Or. en

Amendement 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat politieke beslissingen 
van de EU een grote invloed hebben op 
huizenmarkten en het leven van burgers; 
wijst erop dat het lagerentebeleid van de 
Europese Centrale Bank (ECB) in de 
grote Duitse steden in hoge mate heeft 
bijgedragen tot een stijging van de huren 
en de huizenprijzen; is van oordeel dat de 
herstelplannen en de geplande EU-
klimaatveranderingsregelingen tot een 
verdere stijging van de huren zullen 
leiden; verzoekt de lidstaten een 
geïntegreerde strategie te ontwikkelen voor 
sociale woningbouw;

Or. de

Amendement 245
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
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leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde, niet-gesegregeerde 
en betaalbare huisvesting op EU-niveau en 
daarmee een samenhangend kader te 
scheppen voor nationale, regionale en 
lokale autoriteiten, teneinde voor veilige, 
gezonde, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen; 

Or. en

Amendement 246
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
met klem een geïntegreerde strategie te 
ontwikkelen inclusief 
minimumstandaarden voor zowel 
commerciële als sociale, door de overheid 
ter beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen, waaronder arbeidsmigranten, te 
zorgen;

Or. nl

Amendement 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; spoort de lidstaten aan 
nationale strategieën te ontwikkelen voor 
sociale, door de overheid ter beschikking 
gestelde en betaalbare huisvesting, 
teneinde voor veilige, toegankelijke en 
betaalbare kwalitatief hoogwaardige 
woningen voor iedereen te zorgen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de lidstaten 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
om de toegang tot huiseigenaarschap te 
bevorderen op EU-niveau en voor veilige, 
toegankelijke en betaalbare kwalitatief 
hoogwaardige woningen voor iedereen te 
zorgen;

Or. fr
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Amendement 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
een geïntegreerde strategie te ontwikkelen 
voor sociale, door de overheid ter 
beschikking gestelde en betaalbare 
huisvesting op EU-niveau, teneinde voor 
veilige, toegankelijke en betaalbare 
kwalitatief hoogwaardige woningen voor 
iedereen te zorgen;

10. geeft aan dat EU-
beleidsmaatregelen, -
financieringsprogramma’s en -
financieringsinstrumenten een grote 
invloed hebben op huizenmarkten en het 
leven van burgers; verzoekt de Commissie 
voorstellen voor te bereiden voor sociale, 
door de overheid ter beschikking gestelde 
en betaalbare huisvesting op EU-niveau, 
teneinde voor veilige, toegankelijke en 
betaalbare kwalitatief hoogwaardige 
woningen voor iedereen te zorgen;

Or. hu

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat het op EU-niveau 
ontbreekt aan een gemeenschappelijke 
definitie van sociale huisvesting; 
waarschuwt er evenwel voor dat een 
beperkte definitie van sociale huisvesting 
die beperkt blijft tot huisvesting voor 
achterstandsgroepen of sociaal kansarme 
groepen die, door 
solvabiliteitsbeperkingen, geen 
huisvesting tegen marktvoorwaarden 
kunnen vinden, niet ver genoeg gaat en de 
lidstaten belemmert in hun bevoegdheid 
hun diensten van algemeen economisch 
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belang en van algemeen belang vast te 
stellen; is derhalve voorstander van een 
ruime opvatting van het begrip sociale 
huisvesting als universalistisch model, 
waarbij sociale huisvesting bedoeld is 
voor alle burgers en tot doel heeft in 
sociaal opzichte gemengde wijken tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het 
huisvestingsbeleid onder de bevoegdheid 
van de lidstaten valt; merkt op dat vele 
Europese landen met vergelijkbare 
uitdagingen kampen, zoals het verlichten 
van de huisvestingsnood voor een 
groeiende bevolking, het waarborgen van 
redelijke huisvestingskosten, het 
tegengaan van segregatie en het 
verminderen van de gevolgen voor het 
klimaat van woningbouw en huisvesting; 
benadrukt evenwel dat het bestaan van 
gemeenschappelijke uitdagingen niet 
noodzakelijk inhoudt dat 
gemeenschappelijke oplossingen het beste 
zijn; er zijn tal van verschillende 
manieren om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)



AM\1211950NL.docx 143/207 PE655.956v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat er dringend 
transparante criteria moeten worden 
vastgesteld om in aanmerking te komen 
voor sociaal en met openbare middelen 
gefinancierde huisvesting teneinde gelijke 
toegang tot huisvesting te waarborgen; 
moedigt de lidstaten aan nationale 
strategieën in te voeren ter preventie van 
sociale segregatie, door middel van een 
grotere geografische spreiding van sociale 
woningen, die beschikbaar zijn voor alle 
burgers ongeacht status, gender, 
godsdienst of etnische afkomst;

Or. en

Amendement 253
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. spoort de lidstaten aan samen te 
werken met de bankensector met het oog 
op de verstrekking van door de overheid 
gegarandeerde leningen aan mensen die 
geen eigen huis hebben, maar dat willen 
kopen; verzoekt de lidstaten om de 
toegang tot kredietfaciliteiten voor 
mensen uit sociaal en economisch 
achtergestelde groepen te verbeteren; 

Or. ro

Amendement 254
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)



PE655.956v01-00 144/207 AM\1211950NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie 
programma’s op te stellen om burgers te 
helpen die het risico lopen hun hypotheek 
niet te kunnen terugbetalen ten gevolge 
van sociale en economische crises, en zo 
te voorkomen dat zij dakloos worden;

Or. ro

Amendement 255
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

Schrappen

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishouden moet worden 
vastgesteld; stelt dat nationale plannen 
voor betaalbare huisvesting dienen te 
worden opgenomen in de nationale 
hervormingsprogramma’s, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten met klem 
concrete strategieën vast te stellen om 
belemmeringen voor het recht op 
huisvesting als discriminatie, 
financialisering, speculatie, 
wurgkredieten, landroof, conflicten, 
gedwongen uitzettingen, milieubederf en 
kwetsbaarheid voor rampen aan te 
pakken; verzoekt de Commissie rekening 
te houden met de werkelijke 
sociaaleconomische omstandigheden van 
de EU-burgers en de door Eurostat 
gehanteerde definitie van bovenmatige 
uitgave aan huisvesting te verlagen van 
40 % tot 25 %, hetgeen reeds een vierde 
van het besteedbare inkomen van een 
huishouden is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten en aan de verwezenlijking 
van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties en onze 
klimaatdoelstellingen zoals vastgesteld in 
de Green Deal; betreurt dat te veel 
landenspecifieke aanbevelingen niet 
worden opgevolgd en dringt er bij de 
lidstaten op aan die aanbevelingen niet 
naast zich neer te leggen, met name die in 
verband met huisvesting; beklemtoont dat 
de huizenprijsindex moet worden verfijnd 
en dat moet worden bekeken of op 
Europees niveau een referentiedrempel 
kan worden ingevoerd voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting 
binnen het besteedbare inkomen van een 
huishouden;

Or. fr

Amendement 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
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huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld; verzoekt de lidstaten 
om de toepassing te overwegen van 
aspecten van de Hongaarse regeling voor 
de verlaging van de prijzen van openbare 
nutsvoorzieningen (wet LIV van 2013), 
die bijzondere heffingen op 
energienetwerken uitsluit en in de 
gebruikstarieven voor de netwerken ook 
de financiële transactiekosten opneemt, 
waardoor de bevolking de beschikking 
krijgt over goedkopere en innovatieve 
energiebronnen;

Or. hu

Amendement 259
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. neemt er kennis van dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen;

Or. en
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Amendement 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishouden moet worden 
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worden vastgesteld; vastgesteld; is van mening dat een woning 
betaalbaar is wanneer het resterende 
bedrag minstens groot genoeg is om ook 
andere uitgaven te dekken zoals kosten 
voor voeding, gezondheid en onderwijs;

Or. fr

Amendement 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. wijst erop dat de hoge woonlasten 
een onevenredig effect hebben op arme of 
door armoede bedreigde mensen; 
beklemtoont dat tussen 2007 en 2017 de 
gemiddelde lasten in verband met 
huisvesting voor arme huishoudens in alle 
EU-lidstaten onevenredig is gestegen; 
wijst erop dat in 2017 bij 38 % van de 
armste huishoudens in de EU meer dan 
40 % van hun besteedbare inkomen 
opging aan huisvesting en dat het cijfer 
van het EU-gemiddelde (48,5 %) 
daarnaast ook nog eens sterk werd 
vertekend door sterke economieën zoals 
Duitsland;

Or. de

Amendement 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
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klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de volledige en consistente 
tenuitvoerlegging van de beginselen van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
beklemtoont dat de huizenprijsindex moet 
worden verfijnd en dat de 
referentiedrempel voor de bovenmatige 
uitgave aan huisvesting op ten hoogste 25 
% van het besteedbare inkomen van een 
huishouden moet worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 264
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste een derde van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

Or. sl

Amendement 265
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
een redelijk aandeel van het besteedbare 
inkomen van een huishouden moet worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 266
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 40 % van het besteedbare 
inkomen van een huishouden moet worden 
vastgesteld;

Or. en
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Amendement 267
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 
worden vastgesteld;

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; benadrukt dat er een 
politieke discussie moet worden 
aangegaan over de bovenmatige uitgave 
aan huisvesting in Europa teneinde EU-
breed beleid vast te stellen om het huidige 
niveau ervan te verlagen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten; beklemtoont dat de 
huizenprijsindex moet worden verfijnd en 
dat de referentiedrempel voor de 
bovenmatige uitgave aan huisvesting op 
ten hoogste 25 % van het besteedbare 
inkomen van een huishoudens moet 

11. juicht het toe dat betaalbare 
huisvesting in het Europees Semester is 
opgenomen; verzoekt de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat alle 
landenspecifieke aanbevelingen positief 
bijdragen aan de volledige 
tenuitvoerlegging van de beginselen van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
beklemtoont dat de huizenprijsindex moet 
worden verfijnd en dat de 
referentiedrempel voor de bovenmatige 
uitgave aan huisvesting in heel de EU 
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worden vastgesteld; moet worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 269
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de Commissie ertoe aan via 
Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) nauwkeuriger data over 
huizenmarkten te verzamelen, waaronder 
op subnationaal niveau;

12. spoort de Commissie ertoe aan via 
Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) nauwkeuriger data over 
huizenmarkten te verzamelen, waaronder 
op subnationaal niveau, en via de 
waarnemingspost voor energiearmoede, 
rekening houdend met de versnippering 
van de nationale woningmarkten en 
verschillen tussen de lidstaten; vraagt de 
Commissie in de context van de 
waarnemingspost voor energiearmoede op 
EU-niveau een monitoringsysteem voor 
verschillende bestuurslagen met 
betrekking tot betaalbare huisvesting op te 
zetten; onderstreept dat er op EU-niveau 
een alomvattende definitie van betaalbare 
huisvesting moet worden uitgewerkt 
waarbij rekening wordt gehouden met tal 
van verschillende indicatoren, zoals het 
aantal uitzettingen en de armoedecijfers;

Or. en

Amendement 270
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de Commissie ertoe aan via 12. spoort de Commissie ertoe aan via 
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Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) nauwkeuriger data over 
huizenmarkten te verzamelen, waaronder 
op subnationaal niveau;

Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) vergelijkbare, hoogwaardige en 
nauwkeuriger data over huizenmarkten te 
verzamelen, waaronder op subnationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de Commissie ertoe aan via 
Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) nauwkeuriger data over 
huizenmarkten te verzamelen, waaronder 
op subnationaal niveau;

12. spoort de Commissie ertoe aan via 
Eurostat (communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)) nauwkeuriger data over 
huizenmarkten te verzamelen, waaronder 
op lokaal of regionaal niveau;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. moedigt de lidstaten aan samen te 
werken en geld uit te trekken voor sociale 
investeringen die zijn gericht op het 
oplossen van huisvestingsproblemen 
samen met de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector, van wie velen een 
belangrijke rol (kunnen) vervullen bij het 
ontwikkelen en onderhouden van 
oplossingen voor passende huisvesting ten 
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behoeve van mensen in kwetsbare 
posities;

Or. en

Amendement 273
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Raad en de lidstaten de 
informele bijeenkomsten van de ministers 
van Huisvesting nieuw leven in te blazen, 
het Parlement daarbij te betrekken en 
deze open te stellen voor 
belanghebbenden alsook een herzien 
formaat over te leggen van de 
contactpunten voor huisvesting;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een platform op te zetten voor de 
uitwisseling van beste praktijken over de 
aanpak van dakloosheid en de 
verstrekking van fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. roept de lidstaten op meer te 
investeren in toegankelijke 
verpleeghuizen voor ouderen, met 
hoogwaardige zorgvoorzieningen, die 
toegankelijk zijn voor bredere lagen van 
de oudere bevolking;

Or. en

Amendement 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels, waaronder duidelijke 
regels voor verhuur, vast te stellen om de 
rechten van huurders en eigenaren-
bewoners te beschermen en uitzettingen te 
voorkomen, ook na renovatiemaatregelen 
en met inbegrip van mensen die verblijven 
in een woning die tijdens het 
teruggaveproces is onttrokken aan 
eigendom van de staat, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren 
teneinde organisaties te steunen die zich 
inzetten om huurders en eigenaren-
bewoners te beschermen en om 
laagdrempelige wettelijke procedures voor 
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geschillenbeslechting op te zetten;

Or. en

Amendement 277
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden 
afgesloten, in combinatie met 
huurtransparantie en maatregelen voor 
plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen voor 
huurtransparantie en maatregelen voor 
plafonnering van huren;

Or. en

Amendement 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden 
afgesloten, in combinatie met 
huurtransparantie en maatregelen voor 

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
eigenaren-bewoners te beschermen tegen 
uitzetting, en voor huurtransparantie te 
zorgen;
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plafonnering van huren;

Or. de

Amendement 279
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
evenwichtige maatregelen van wederzijds 
belang die de rechten van eigenaren en 
huurders met elkaar verzoenen en de 
onderlinge veiligheid ten goede komen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
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in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

in combinatie met verplichte 
huurtransparantie en bindende maatregelen 
voor plafonnering van huren;

Or. fr

Amendement 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om de 
eigendomsrechten van huiseigenaars te 
beschermen, en voor huurbescherming te 
zorgen door te bevorderen dat 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

Or. hu

Amendement 282
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van 

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met zachte regulering in de 
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huren; vorm van huurtransparantie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
autoriteiten wettelijke regels vast te stellen 
om huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting zonder 
huurachterstand, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

Or. fr

Amendement 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat in de regel 
langetermijncontracten worden afgesloten, 
in combinatie met huurtransparantie en 
maatregelen voor plafonnering van huren;

13. verzoekt de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
wettelijke regels vast te stellen om 
huurders en eigenaren-bewoners te 
beschermen tegen uitzetting, en voor 
huurbescherming te zorgen door te 
bevorderen dat langetermijncontracten 
worden afgesloten, in combinatie met 
huurtransparantie en maatregelen voor 
plafonnering van huren;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten er rekening 
mee te houden dat eigenaren-verhuurders 
het risico lopen dat hun woning door 
krakers wordt bezet; is daarom van 
mening dat er passende wettelijke 
bepalingen moeten worden vastgesteld om 
krakers snel uit een woning te zetten, 
aangezien de financiële gevolgen groot 
kunnen zijn voor eigenaren-verhuurders 
die soms burgers met een bescheiden 
inkomen zijn of ouderen die de 
huurinkomsten nodig hebben om hun 
inkomen aan te vullen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat in Europa 
25,1 % van al wie een door particulieren 
verhuurde woning huurt, meer dan 40 % 
van zijn inkomen uitgeeft aan huur; wijst 
erop dat de huurprijzen voortdurend 
stijgen; is van mening dat de huurprijzen 
neerwaarts moeten worden bijgesteld 
opdat huisvesting voor iedereen 
betaalbaar wordt;

Or. fr
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Amendement 287
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. vraagt dat de uitzetting van 
huurders en eigenaren-bewoners wordt 
verboden wanneer zij niet in een andere 
woning terechtkunnen; dringt erop aan 
dat slachtoffers van uitzetting hun rechten 
kunnen doen gelden voor een rechtbank, 
met name tegenover banken, wanneer het 
door hen gevraagde terugbetalingsbedrag 
duidelijk onredelijk is;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; wijst er ook op dat door de 
regels van het Europees Semester de 
investeringen in betaalbare huisvesting 
zijn gedaald; pleit voor de afschaffing van 
het Europees Semester zodat de Unie en 
de lidstaten over voldoende financiële 
ruimte beschikken voor de nodige 
publieke en sociale investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting;
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Or. fr

Amendement 289
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester; verzoekt de lidstaten billijke 
wetgeving vast te stellen die bescherming 
biedt aan zowel huiseigenaren als 
huurders, en die de voorwaarden voor de 
ondertekening en het afdwingen van de 
nakoming van huurovereenkomsten 
regelt, evenals de rechtsmiddelen om 
geschillen te beslechten;

Or. ro

Amendement 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen;
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Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen;

Or. fr

Amendement 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap of verhuurde woningen, 
ongeacht of het gaat om particuliere, door 
de overheid ter beschikking gestelde of 
sociale huisvesting; verzoekt de 
Commissie dit beginsel op te nemen in het 
Europees Semester;

Or. en



AM\1211950NL.docx 165/207 PE655.956v01-00

NL

Amendement 293
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap, door particulieren 
verhuurde woningen en sociale 
huurwoningen; verzoekt de Commissie dit 
beginsel op te nemen in het Europees 
Semester;

14. verzoekt de lidstaten hun 
huisvestingsbeleid te stoelen op het 
beginsel van neutraliteit tussen 
huiseigenaarschap of verhuurde woningen, 
ongeacht of het gaat om particuliere, door 
de overheid ter beschikking gestelde of 
sociale huisvesting; verzoekt de 
Commissie dit beginsel op te nemen in het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten om zich 
actiever op te stellen bij het corrigeren 
van ongelijkheden op de huizenmarkt, 
onder meer door volledige informatie te 
verstrekken over de werking van de 
verschillende huizenmarkten, het aantal 
transacties en de geografische spreiding 
daarvan, de prijsontwikkelingen in 
specifieke marktsegmenten en het 
ontwikkelingspotentieel in andere 
specifieke segmenten;

Or. pl

Amendement 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de lidstaten om 
initiatieven en stimuleringsmaatregelen te 
nemen die het voor jonge mensen 
gemakkelijker maken om toegang te 
krijgen tot huisvesting, zoals de 
vaststelling van kredietvoordelen of 
mogelijkheden voor huur met een 
koopoptie;

Or. pl

Amendement 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten hun 
woningbouwbeleid verder te ontwikkelen, 
waarmee een impuls kan worden gegeven 
aan de economische groei tijdens de 
COVID-19-pandemie;

Or. pl

Amendement 297
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. benadrukt dat huisvesting 
voor begeleid en ondersteund wonen 
instrumenten voor sociaal beleid en 
huisvestingsbeleid zijn die uiterst 
doeltreffende steun bieden, namelijk door 
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zorg te verplaatsen van instellingen naar 
de gemeenschap; verzoekt de lidstaten om 
stappen te ondernemen om meer 
huisvesting voor begeleid en ondersteund 
wonen te bouwen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering 
van woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en – 
in voorkomend geval – ten laatste 
halverwege 2021 wetgevingsvoorstellen te 
presenteren om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan 
en ruimtelijke-ordeningsplannen voor 
steden en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering 
van woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan 
en ruimtelijke-ordeningsplannen voor 
steden en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Schrappen

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; wijst erop 
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de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en – in 
voorkomend geval – ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

dat tijdens de COVID-19-crisis duidelijk is 
geworden dat essentiële werknemers en 
overheidspersoneel door de prijsstijgingen 
ten gevolge van de financialisering van de 
woningmarkten noodgedwongen de 
stadscentra hebben moeten verlaten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
en in welke mate EU-beleidsmaatregelen 
en -regels bijdragen tot de financialisering 
van woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en – in 
voorkomend geval – ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; pleit voor de oprichting van 
een transparantieregister voor 
vastgoedontwikkelaars en rechts- en 
natuurlijke personen die woningen 
verhuren, omdat iedereen het recht heeft 
te weten naar wie zijn huur gaat, en om 
speculatie te voorkomen; verzoekt de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. fr

Amendement 301
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht, 
uiteenlopend van het kopen van een 
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welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

woning met het vooropgezette doel om 
deze te gaan verhuren, institutionele 
beleggingen in aandelen in onroerend 
goed tot buitenlands vermogen en het 
kopen van een woning met het 
vooropgezette doel om haar leeg te laten 
staan; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of en in welke mate EU-
beleidsmaatregelen en -regels bijdragen tot 
de financialisering van woningmarkten, of 
nationale en plaatselijke overheden in staat 
zijn het recht op huisvesting te garanderen, 
en – in voorkomend geval – ten laatste 
halverwege 2021 wetgevingsvoorstellen te 
presenteren om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie; 
roept de lidstaten en de lokale autoriteiten 
op de verstrekkers van sociale, 
coöperatieve en door de overheid ter 
beschikking gestelde huisvesting te 
ondersteunen teneinde woningspeculatie 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
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welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan 
en ruimtelijke-ordeningsplannen voor 
steden en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen; 
verzoekt de lidstaten en de plaatselijke 
autoriteiten ruimtelijke-ordeningsplannen 
voor steden en het platteland te 
ontwikkelen die prioriteit toekennen aan 
betaalbare woningen en sociale cohesie, en 
om de openbare ruimte aan te passen aan 
de behoeften van ouderen, gezinnen met 
kinderen en mensen met een handicap;

Or. pl

Amendement 303
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en of de 
plaatselijke autoriteiten in staat zijn 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;
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en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. en

Amendement 304
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan 
en ruimtelijke-ordeningsplannen voor 
steden en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
en in welke mate EU-beleidsmaatregelen 
en -regels bijdragen tot de financialisering 
van woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen; 
verzoekt de lidstaten en de plaatselijke 
autoriteiten beleid vast te stellen dat 
langetermijninvesteringen in de 
woningmarkt in de hand werkt en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. en

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een sociaal goed en een 
mensenrecht; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of en in welke mate EU-
beleidsmaatregelen en -regels bijdragen tot 
de financialisering van woningmarkten, of 
nationale en plaatselijke overheden in staat 
zijn het recht op huisvesting te garanderen, 
en – in voorkomend geval – ten laatste 
halverwege 2021 wetgevingsvoorstellen te 
presenteren om de financialisering van 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen, alsook de 
instandhouding van niet-opgeëiste en 
vervallen woningen, tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. en

Amendement 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
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de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en – in 
voorkomend geval – ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen om speculatieve 
investeringen tegen te gaan alsmede beleid 
dat langetermijninvesteringen in de 
woningmarkt in de hand werkt vast te 
stellen en ruimtelijke-ordeningsplannen 
voor steden en het platteland te 
ontwikkelen die prioriteit toekennen aan 
betaalbare woningen, sociale mix en 
sociale cohesie;

Or. en

Amendement 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie de financialisering van 
woningmarkten te onderzoeken en na te 
gaan of nationale en plaatselijke overheden 
in staat zijn het recht op huisvesting te 
garanderen, en – in voorkomend geval – 
ten laatste halverwege 2021 
wetgevingsvoorstellen te presenteren om 
de buitensporige financialisering van de 
woningmarkten aan te pakken; verzoekt de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
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plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. en

Amendement 308
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en - in 
voorkomend geval - ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten 
belastingmaatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

15. maakt zich zorgen over de 
toegenomen financialisering van 
woningmarkten, met name in steden, 
waarbij beleggers huisvesting als een 
verhandelbaar activum beschouwen in 
plaats van als een mensenrecht; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of en in 
welke mate EU-beleidsmaatregelen en -
regels bijdragen tot de financialisering van 
woningmarkten, of nationale en 
plaatselijke overheden in staat zijn het 
recht op huisvesting te garanderen, en – in 
voorkomend geval – ten laatste halverwege 
2021 wetgevingsvoorstellen te presenteren 
om de financialisering van woningmarkten 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke autoriteiten passende 
maatregelen vast te stellen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan en 
ruimtelijke-ordeningsplannen voor steden 
en het platteland te ontwikkelen die 
prioriteit toekennen aan betaalbare 
woningen, sociale mix en sociale cohesie;

Or. en



PE655.956v01-00 176/207 AM\1211950NL.docx

NL

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat transparantie met 
betrekking tot het eigendom van en 
transacties met onroerend goed essentieel 
is om verstoringen op de woningmarkt en 
witwaspraktijken en belastingontduiking 
in de sector te voorkomen; wijst er 
nogmaals op dat de Commissie krachtens 
de antiwitwasrichtlijn uiterlijk 
31 december 2020 een verslag dient uit te 
brengen waarin wordt beoordeeld of een 
harmonisatie van de informatie over 
onroerendgoedbezit noodzakelijk is en of 
de koppeling van de betrokken nationale 
registers noodzakelijk is; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hypothecaire kredietnemers beter 
tegen uitzetting te beschermen; verzoekt 
de Europese Commissie en de lidstaten 
bestaande gedragsregels voor 
kredietgevers, kredietservicers en 
kredietkopers te versterken of deze, in 
voorkomend geval, vast te stellen om 
misleidende praktijken, intimidatie en 
schendingen van de consumentenrechten, 
ten minste voor zover het hypothecaire 
leningen betreft, te voorkomen; deze 
regels dienen in het bijzonder vereisten te 
omvatten voor redelijke en haalbare 
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respijtmaatregelen in aanvulling op de 
vereisten van artikel 28 van Richtlijn 
2014/17/EU; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel voor te leggen over een 
minimale leenquotiteit op de markt voor 
hypotheekkrediet; verzoekt de Commissie 
bij het voorstellen van regels betreffende 
securitisatie rekening te houden met de 
woningmarkten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te 
stellen; verzoekt de Commissie met klem 
in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen 
platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te 
stellen; verzoekt de Commissie met klem 
in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen 
platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

Schrappen

Or. en

Amendement 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers in steden woningen aan de 
markt onttrekt en de prijzen opdrijft;
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ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te 
stellen; verzoekt de Commissie met klem 
in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen 
platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

Or. hu

Amendement 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te 
stellen; verzoekt de Commissie met klem 
in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen 
platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft;

Or. pl
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Amendement 315
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te 
stellen; verzoekt de Commissie met klem 
in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen 
platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

16. merkt op dat de enorme toename 
van de kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
uitwerking heeft op de leefbaarheid van 
wijken;

Or. en

Amendement 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 

16. geeft aan dat de enorme toename 
van de kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
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ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
verzoekt de Commissie met klem in de wet 
inzake digitale diensten een voorstel op te 
nemen voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen, 
waaronder een registratieplicht, 
beperking van vergunningen en specifiek 
zoneringsbeleid; verzoekt de Commissie 
met klem in de wet inzake digitale diensten 
een voorstel op te nemen voor de 
verplichte uitwisseling van gegevens 
tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming, 
aangezien de toegang tot deze gegevens 
van essentieel belang is voor de 
autoriteiten om de beschikbaarheid van 
betaalbare huisvesting te waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
verzoekt de Commissie met klem in de wet 
inzake digitale diensten een voorstel op te 
nemen voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 

16. geeft aan dat de enorme toename 
van de kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, wat leidt tot 
gentrificatie en een negatieve uitwerking 
heeft op de leefbaarheid van wijken; 
verzoekt de Commissie een 
regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
pleit ervoor kortetermijnverhuur alleen 
toe te laten voor eigenaren-bewoners 
gedurende een beperkte periode; verzoekt 
de Commissie met klem in de wet inzake 



PE655.956v01-00 182/207 AM\1211950NL.docx

NL

bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

digitale diensten een voorstel op te nemen 
voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

Or. fr

Amendement 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
verzoekt de Commissie met klem in de wet 
inzake digitale diensten een voorstel op te 
nemen voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

16. geeft aan dat de enorme toename 
van de kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie aanpassing van bestaande 
EU-wetgeving te overwegen en in 
voorkomend geval nieuwe voorstellen 
daartoe te doen alsook een 
regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
verzoekt de Commissie met klem in de wet 
inzake digitale diensten een voorstel op te 
nemen voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 319
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. geeft aan dat de enorme toename 
van het kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen dat de nationale en 
plaatselijke autoriteiten ruime 
mogelijkheden biedt om evenredige regels 
voor deze vorm van verhuur vast te stellen; 
verzoekt de Commissie met klem in de wet 
inzake digitale diensten een voorstel op te 
nemen voor de verplichte uitwisseling van 
gegevens tussen platforms die zich met de 
kortetermijnverhuur van woningen 
bezighouden, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming;

16. geeft aan dat de enorme toename 
van de kortetermijnverhuur aan 
vakantiegangers woningen aan de markt 
onttrekt en de prijzen opdrijft, en een 
negatieve uitwerking heeft op de 
leefbaarheid van wijken; verzoekt de 
Commissie een regelgevingskader voor 
kortetermijnverhuur van woningen te 
ontwikkelen om evenredige regels voor 
deze vorm van verhuur vast te stellen ter 
voorkoming van “toeristificatie” en 
verloedering van stadscentra ten koste van 
de bewoners; verzoekt de Commissie met 
klem in de wet inzake digitale diensten een 
voorstel op te nemen voor de verplichte 
uitwisseling van gegevens tussen platforms 
die zich met de kortetermijnverhuur van 
woningen bezighouden, met inachtneming 
van de regels inzake 
gegevensbescherming;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat er in de Europese 
Unie elf miljoen woningen leeg staan; 
benadrukt dat die woningen zouden 
volstaan om alle daklozen en de meeste 
personen in ernstige woningnood in de 
Europese Unie te huisvesten; wijst erop 
dat leegstand het woningaanbod kleiner 
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maakt en zo stijgende huurprijzen en 
speculatie in de hand werkt; verzoekt de 
lidstaten bindende wetgeving in te voeren 
zodat deze woningen op de huurmarkt 
terechtkomen in een staat die voldoet aan 
de criteria voor fatsoenlijke huisvesting;

Or. fr

Amendement 321
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van oordeel dat gezinnen en 
jongeren, van wie er steeds meer een 
eigen woning willen in de lidstaten, en de 
arbeidersklasse die zich een leven lang uit 
de naad werkt de mogelijkheid moeten 
hebben eigendom te verwerven zonder dit 
te erven; onderstreept dat moet worden 
voorkomen dat mensen zich gedwongen 
zien hun leven lang huur te betalen en het 
idee van gemengde wijken waar mensen 
hun huurwoning op termijn kunnen 
kopen moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie de 
betrokkenheid van huurders te 
bevorderen bij de besluitvorming omtrent 
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het niveau en de kosten van renovaties; is 
van mening dat bij overheidsfinanciering 
moet worden uitgegaan van projecten 
waarbij huurders terdege worden 
betrokken bij de planning en uitvoering;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie het model 
voor kostenneutraliteit in de 
huisvestingssector (waarin huren, 
energiekosten en gemeentebelastingen 
zijn verwerkt) te bevorderen aangezien 
hiermee sociale en economische doelen 
worden gecombineerd en “renovictie” 
(renovatie als excuus voor uitzetting) 
wordt voorkomen, om ervoor te zorgen dat 
de hogere huren volledig opwegen tegen 
de energiebesparingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie de 
vaststelling van 
huurbeschermingssystemen te bevorderen 
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om de betaalbaarheid van huisvesting op 
de markt voor huurwoningen te 
waarborgen, en daarvoor te putten uit de 
beste Europese modellen en goede 
praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. herinnert de Commissie en 
de lidstaten eraan dat het niet vaststellen 
van regels voor de onroerendgoedmarkt 
en de financiële actoren die actief zijn op 
die markt teneinde de toegang tot 
betaalbare en passende huisvesting voor 
iedereen te waarborgen, zou betekenen 
dat zij hun verplichtingen inzake het recht 
op huisvesting niet nakomen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten voor de 
onroerendgoedmarkt dusdanige regels 
vast te stellen dat deze voldoende 
betaalbare huisvesting oplevert, waarbij 
leegstand wordt voorkomen en winst uit 
huisvesting of andere economische 
activiteiten wordt aangewend om de 
beschikbaarheid van passende huisvesting 
voor huishoudens met een laag of 
middelhoog inkomen te waarborgen, en 
erop toe te zien dat deze maatregelen 
onder meer voorkomen dat door de 
overheid ter beschikking gestelde of 
sociale huisvesting wordt geprivatiseerd, 
wat zou leiden tot een vermindering van 
het vermogen van de staat om het recht op 
huisvesting te waarborgen, een 
regelgevingskader voor de huurmarkt in 
stand te houden dat huurders zekerheid 
biedt en ervoor zorgt dat woningen 
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betaalbaar blijven voor huurders, onder 
meer door vaststelling van een 
huurplafond, huurprijsbescherming of 
huurbevriezing, indien nodig, waarbij 
volledige openheid van zaken dient te 
worden gegeven over alle investeringen in 
huisvesting om corruptie, witwassen, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking te helpen voorkomen, 
belasting wordt geheven op speculatie met 
residentieel onroerend en grond teneinde 
het snel doorverkopen van onroerend te 
beperken alsook op leegstaand 
residentieel onroerend goed, en een eind 
wordt gemaakt aan preferentiële 
belastingvoordelen voor 
vastgoedbeleggingsfondsen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. onderstreept dat de 
diensten van algemeen economisch 
belang op huisvestingsgebied zich met 
name moeten laten leiden door specifieke 
nationale, regionale of lokale vereisten, 
aangezien lokale autoriteiten de 
bevoegdheid hebben om de 
huisvestingsbehoeften en de 
huisvestingsomstandigheden van de 
diverse groepen in kaart te brengen en 
aan te pakken; wijst erop dat ontheffing 
kan worden verleend voor de 
mededingingsregels van de EU indien de 
verrichting van bepaalde diensten van 
algemeen economisch belang dit vereist; 
pleit ervoor de huisvestingssector, en niet 
alleen sociale huisvesting, op te nemen 
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onder de diensten van algemeen 
economisch belang, aangezien dit een 
essentiële waarborg vormt voor het recht 
op betaalbare en fatsoenlijke huisvesting 
voor iedereen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 septies. wijst erop dat sociale 
huisvesting de enige sector in de DAEB-
beschikking is waarvoor de Europese 
Commissie een doelgroep vermeldt 
(achterstandsgroepen of sociaal kansarme 
groepen) en dat dit niet het geval is voor 
ziekenhuizen en andere sociale diensten; 
is van mening dat dit de vaststelling van 
DAEB-beleid ten behoeve van sociale en 
betaalbare huisvesting voor iedereen kan 
beperken en de bevordering van de sociale 
mix, diversiteit van de woonomgeving, 
neutraliteit ten aanzien van het woonrecht 
en duurzame stadsontwikkeling kan 
belemmeren; vraagt de Commissie de EU-
regels inzake staatssteun aan te passen en 
de doelgroep voor betaalbare huisvesting 
te verruimen om te waarborgen dat er 
voor iedereen voldoende betaalbare 
huisvesting is;

Or. en

Amendement 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt 
in dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

Schrappen

Or. hu

Amendement 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten;

Or. pl
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Amendement 330
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. verzoekt de lidstaten nu zo snel 
mogelijk de investeringskloof met 
betrekking tot betaalbare huisvesting te 
dichten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het pact 
voor stabiliteit en groei, teneinde meer 
begrotingsruimte te creëren voor duurzame 
publieke investeringen, met name in 
betaalbare huisvesting; dringt daarnaast 
aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het pact 
voor stabiliteit en groei, teneinde meer 
begrotingsruimte te creëren voor duurzame 
publieke investeringen, met name in 
betaalbare huisvesting; dringt er met name 
op aan dat de criteria van Maastricht niet 
worden toegepast op de investeringen in 
betaalbare huisvesting, aangezien 
betaalbare huisvesting nooit een schuld is, 
maar altijd een investering; dringt 
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daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

Or. fr

Amendement 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het pact 
voor stabiliteit en groei, teneinde meer 
begrotingsruimte te creëren voor duurzame 
publieke investeringen, met name in 
betaalbare huisvesting; dringt daarnaast 
aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het pact 
voor stabiliteit en groei, teneinde meer 
begrotingsruimte te creëren voor de nodige 
groene en sociale publieke investeringen 
door de lidstaten, onder meer in de 
ontwikkeling en verbetering van sociale, 
door de overheid ter beschikking gestelde, 
betaalbare en energie-efficiënte 
huisvesting; dringt daarnaast aan op 
harmonisatie van de boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

Or. en

Amendement 333
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 

onderstreept dat de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting 57 miljard EUR 
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betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het pact 
voor stabiliteit en groei, teneinde meer 
begrotingsruimte te creëren voor duurzame 
publieke investeringen, met name in 
betaalbare huisvesting; dringt daarnaast 
aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

per jaar bedraagt1 bis; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten nu zo snel 
mogelijk de investeringskloof met 
betrekking tot betaalbare huisvesting te 
dichten; dringt in dit verband aan op 
hervorming van het pact voor stabiliteit en 
groei, teneinde meer begrotingsruimte te 
creëren voor duurzame publieke 
investeringen, met name in sociale en 
betaalbare huisvesting; dringt daarnaast 
aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

__________________
1 bis Rapport van de taskforce op hoog 
niveau inzake investeringen in sociale 
infrastructuur in Europa: “Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe” (2018). 

Or. en

Amendement 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt 
in dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. wijst erop dat in 2017 de totale 
uitgaven van de lidstaten voor sociale 
huisvesting slechts 0,66 % van het 
Europese bruto binnenlands product 
vertegenwoordigden en sinds die tijd nog 
verder zijn teruggelopen; is van mening 
dat de diverse nationale voorbeelden laten 
zien dat voor beleid ter bestrijding van 
dakloosheid zowel de bouw van sociale 
huisvesting als die van betaalbare kleine 
woningen vereist is;

Or. de
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Amendement 335
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot 
investeringen met als doel de toegang tot 
betaalbare huisvesting te verruimen; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
investeringen in betaalbare huisvesting;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt in 
dit verband aan op hervorming van het 
pact voor stabiliteit en groei, teneinde 
meer begrotingsruimte te creëren voor 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting; dringt 
daarnaast aan op harmonisatie van de 
boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nu zo snel mogelijk de 
investeringskloof met betrekking tot 
betaalbare huisvesting te dichten; dringt bij 
de lidstaten en de Commissie aan op meer 
duurzame publieke investeringen, met 
name in betaalbare huisvesting, zonder 
daarbij het belang van het pact voor 
stabiliteit en groei uit het oog te verliezen; 
dringt daarnaast aan op harmonisatie van 
de boekhoudkundige en 
afschrijvingsmethodologieën voor 
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investeringen in betaalbare huisvesting; investeringen in betaalbare huisvesting;

Or. fr

Amendement 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale 
en plaatselijke autoriteiten in staat te 
stellen steun te geven voor huisvesting 
voor alle groepen wiens behoeften op het 
gebied van fatsoenlijke en betaalbare 
woningen niet door de markt kunnen 
worden ingevuld, en er tegelijkertijd voor 
te zorgen dat financiering beschikbaar 
blijft voor de meest kwetsbare groepen, 
teneinde investeringen aan te zwengelen 
en voor betaalbare huisvesting te zorgen, 
sociaal diverse wijken te creëren en 
sociale cohesie te bevorderen;

Schrappen

Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 

Schrappen
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huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale 
en plaatselijke autoriteiten in staat te 
stellen steun te geven voor huisvesting 
voor alle groepen wiens behoeften op het 
gebied van fatsoenlijke en betaalbare 
woningen niet door de markt kunnen 
worden ingevuld, en er tegelijkertijd voor 
te zorgen dat financiering beschikbaar 
blijft voor de meest kwetsbare groepen, 
teneinde investeringen aan te zwengelen 
en voor betaalbare huisvesting te zorgen, 
sociaal diverse wijken te creëren en 
sociale cohesie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 339
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering beschikbaar blijft voor de 
meest kwetsbare groepen, teneinde 
investeringen aan te zwengelen en voor 
betaalbare huisvesting te zorgen, sociaal 
diverse wijken te creëren en sociale 
cohesie te bevorderen;

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering beschikbaar blijft voor de 
meest kwetsbare groepen, teneinde 
investeringen aan te zwengelen en voor 
betaalbare huisvesting te zorgen, sociaal 
diverse wijken te creëren en sociale 
cohesie te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan 
maximale transparantie en van tevoren 
vastgestelde criteria te hanteren bij de 
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selectie van de begunstigden van sociale 
huisvesting, teneinde corruptie bij de 
toewijzing van dergelijke woningen en 
ondermijning van de doelstellingen van 
deze regelingen te voorkomen;

Or. ro

Amendement 340
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering beschikbaar blijft voor de 
meest kwetsbare groepen, teneinde 
investeringen aan te zwengelen en voor 
betaalbare huisvesting te zorgen, sociaal 
diverse wijken te creëren en sociale 
cohesie te bevorderen;

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering wordt toegewezen aan de 
meest kwetsbare groepen en jonge mensen 
die de juiste voorwaarden afwachten om 
een gezin te stichten, sociaal diverse 
wijken te creëren en sociale cohesie te 
bevorderen. Als gevolg van verschillen in 
behoeften en omstandigheden tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden alsmede 
andere relevante factoren spelen *het* 
lokale en het regionale niveau een 
doorslaggevende rol voor de gerichte 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 341
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
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Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering beschikbaar blijft voor de 
meest kwetsbare groepen, teneinde 
investeringen aan te zwengelen en voor 
betaalbare huisvesting te zorgen, sociaal 
diverse wijken te creëren en sociale 
cohesie te bevorderen;

18. verzoekt de Commissie met klem 
de definitie van de doelgroep voor sociale 
en met openbare middelen gefinancierde 
huisvesting in de regels inzake diensten 
van algemeen economisch belang aan te 
passen, teneinde de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten in staat te stellen 
steun te geven voor huisvesting voor alle 
groepen wiens behoeften op het gebied van 
fatsoenlijke en betaalbare woningen niet 
door de markt kunnen worden ingevuld, en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat 
financiering beschikbaar blijft voor de 
meest kwetsbare groepen, teneinde 
investeringen aan te zwengelen en voor 
betaalbare huisvesting te zorgen, sociaal 
diverse wijken te creëren en sociale 
cohesie te bevorderen; verzoekt de 
Commissie staatssteun toe te laten voor 
betaalbare huisvesting, ongeacht het 
doelpubliek;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de huisvestingscrisis nog erger heeft 
gemaakt, aangezien een almaar groter 
deel van de bevolking onvoldoende 
middelen heeft om een woning te vinden 
op de particuliere markt; dringt erop aan 
dat die groep wordt opgenomen in de 
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doelgroep voor betaalbare huisvesting; 
herinnert ook aan het moratorium op 
uitzettingen tot en met 2021 wegens de 
ernstige economische gevolgen van de 
pandemie en de moeite die mensen 
hebben om hun hypotheek of huur te 
betalen;

Or. fr

Amendement 343
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met de financiering 
van leningen voor sociale en betaalbare 
huisvesting via InvestEU en in het kader 
van de bredere EIB-portefeuille; verzoekt 
de Commissie met klem de 
toegankelijkheid van EU-financiering en 
EIB-financiering te verbetering ten 
behoeve van lokale en regionale 
aanbieders van sociale en door de 
overheid beschikbaar gestelde betaalbare 
huisvesting; roept de EIB op te streven 
naar versterking van de financiering op 
dit gebied via gerichte technische bijstand 
en nauwere samenwerking met financiële 
intermediairs;

Or. en

Amendement 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat onzeker werk en 
armoede onder werkenden de toegang tot 
bankkrediet uithollen en de bovenmatige 
uitgaven aan huisvesting aanmerkelijk 
verhogen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alle wettelijke maatregelen te 
treffen die noodzakelijk zijn om onzekere 
vormen van arbeid en armoede onder 
werkenden te bestrijden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. moedigt de lidstaten aan erop toe 
te zien dat bij alle toekomstige 
woningbouw- en renovatieprojecten wordt 
gestreefd naar intelligente gebouwen, 
waarbij het water- en energieverbruik op 
de voet kan worden gevolgd ter 
verbetering van de kostenefficiëntie, 
overeenkomstig de klimaatdoelstellingen 
van de Europese Unie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. vindt het uitermate zorgwekkend 
dat door de COVID-19-pandemie het 
aantal gevallen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling is toegenomen; roept 
de lidstaten op te investeren in meer 
passende voorlopige huisvesting voor 
slachtoffers die aan dergelijke misdrijven 
willen ontkomen;

Or. en

Amendement 347
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie, InvestEU, 
ESF+, Horizon Europa, en Next 
Generation EU, en voor meer synergie-
effecten tussen de genoemde 
instrumenten te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
de faciliteit voor herstel en veerkracht, het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons plus (CRII+), en voor 
meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

Or. en

Amendement 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte woningen 
op basis van het beginsel van neutraliteit 
met betrekking tot huiseigenaarschap of 
verhuurde woningen, ongeacht of het 
gaat om particuliere, door de overheid ter 
beschikking gestelde of sociale woningen, 
verder te bevorderen en dakloosheid en 
uitsluiting van de woningmarkt aan te 
pakken, in concreto middels het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie, 
InvestEU, ESF+, Horizon Europa, en Next 
Generation EU, en voor meer synergie-
effecten tussen de genoemde instrumenten 
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te zorgen;

Or. en

Amendement 350
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
passende energie-efficiënte betaalbare en 
sociale woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
met name met betrekking tot de faciliteit 
voor herstel en veerkracht en de nationale 
herstel- en veerkrachtplannen, en voor 
meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

Or. en

Amendement 351
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
diverse soorten betaalbare en energie-
efficiënte sociale woningen, zoals 
gezinswoningen en 
eenpersoonswoningen, verder te 
bevorderen en dakloosheid en uitsluiting 
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ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

van de woningmarkt aan te pakken, in 
concreto middels het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

Or. en

Amendement 352
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen middels het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, InvestEU, Horizon Europa, 
en Next Generation EU, en dakloosheid en 
uitsluiting van de woningmarkt aan te 
pakken middels ESF+ en REACT-EU, en 
voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

Or. en

Amendement 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten voor meer synergie-effecten 
tussen het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
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dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU te 
zorgen, zodat er in de EU voldoende 
middelen beschikbaar komen voor 
investeringen in betaalbare sociale 
huisvesting en het aanpakken van 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt;

Or. hu

Amendement 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, InvestEU, ESF+, 
Horizon Europa, en Next Generation EU, 
en voor meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de EU in 
betaalbare en energie-efficiënte sociale en 
door de overheid ter beschikking gestelde 
woningen verder te bevorderen en 
dakloosheid en uitsluiting van de 
woningmarkt aan te pakken, in concreto 
middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, InvestEU, ESF+, Horizon 
Europa, en Next Generation EU, en voor 
meer synergie-effecten tussen de 
genoemde instrumenten te zorgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt dat de plaatselijke spelers 
of kleinschalige organisaties niet altijd op 
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de hoogte zijn van de 
overheidsfinancieringen en dat de 
Europese procedures onbereikbaar en 
ingewikkeld kunnen lijken; stelt voor om 
één fonds op te richten dat synergieën tot 
stand brengt door de bestaande middelen 
voor verhuurders te bundelen zodat de 
plaatselijke spelers en kleinschalige 
organisaties ze duidelijk kunnen 
herkennen;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie het netwerk 
van contactpersonen voor huisvesting in 
de lidstaten in ere te herstellen om te 
zorgen voor een mechanisme voor de 
uitwisseling van informatie en kennis 
alsmede de behoefte aan betaalbare 
huisvesting en het beleid op dit gebied op 
grotere schaal te monitoren in de EU-
lidstaten, ook in de steden en regio’s;

Or. en

Amendement 357
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie meer werk 
te maken van de bevordering van de 
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kredietverstrekking door de EBI aan 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
om de bescherming van publieke 
investeringen in diensten van algemeen 
economisch belang te verbeteren;

Or. en

Amendement 358
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie het gebruik 
van Europese programma’s aan te 
moedigen die steun bieden voor de 
renovatie van woningen om huisvesting zo 
betaalbaar te maken;

Or. el

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie Community 
Land Trusts en andere vormen van door 
de gemeenschap aangestuurde, 
democratische samenwerkingsverbanden 
op huisvestingsgebied te erkennen, te 
ondersteunen en te financieren als een 
legitieme en levensvatbare manier om 
commerciële en sociale huisvesting te 
bieden en de lidstaten aan te moedigen 
deze te erkennen;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie zich in te 
zetten voor een duurzame benadering van 
het stedelijk grondgebruik, waarbij 
bijvoorbeeld de renovatie van verlaten 
huizen voorrang heeft op de bouw van 
nieuwe (iets dergelijks geldt ook voor 
industriegebieden);

Or. en


