
AM\1211950PL.docx PE655.956v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2019/2187(INI)

9.9.2020

POPRAWKI
1 - 360
Projekt sprawozdania
Kim Van Sparrentak
(PE653.984v02-00)

Powszechny dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań



PE655.956v01-00 2/208 AM\1211950PL.docx

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1211950PL.docx 3/208 PE655.956v01-00

PL

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE), w szczególności jego 
art. 3 ust. 3, oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), 
w szczególności jego art. 9, 14, 148, 151, 
153 i 160, a także załączony do niego 
Protokół nr 26 dotyczący usług 
świadczonych w interesie ogólnym,

— uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE), w szczególności jego 
art. 3 ust. 3, oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), 
w szczególności jego art. 9, 14, 148, 151, 
153, 160 i 168, a także dołączony do niego 
Protokół nr 26 dotyczący usług 
świadczonych w interesie ogólnym,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Powszechną 
deklarację praw człowieka ONZ, w 
szczególności jej art. 8 i 25,

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając cele — uwzględniając cele 
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zrównoważonego rozwoju przyjęte przez 
światowych przywódców we wrześniu 
2015 r. i zatwierdzone przez Radę, która 
wyraziła swoje zaangażowanie w ich 
realizację, w szczególności cel 11 
dotyczący zrównoważonych miast i 
społeczności, w którym wezwano do 
wyznaczenia konkretnych celów do 
osiągnięcia do 2030 r., aby zapewnić 
powszechny dostęp do odpowiednich, 
bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań i podstawowych usług oraz 
poprawić warunki życia w slumsach, a 
także zwiększyć sprzyjającą włączeniu 
społecznemu i zrównoważoną urbanizację 
oraz zdolność do partycypacyjnego, 
zintegrowanego i zrównoważonego 
planowania osiedli ludzkich i zarządzania 
nimi we wszystkich krajach,

zrównoważonego rozwoju przyjęte przez 
światowych przywódców we wrześniu 
2015 r. i zatwierdzone przez Radę, która 
wyraziła swoje zaangażowanie w ich 
realizację, w szczególności cel 11 
dotyczący zrównoważonych miast i 
społeczności, w którym wezwano do 
wyznaczenia konkretnych celów do 
osiągnięcia do 2030 r., aby zapewnić 
powszechny dostęp do odpowiednich, 
bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań i podstawowych usług oraz 
poprawić warunki życia w slumsach, a 
także zwiększyć sprzyjającą włączeniu 
społecznemu i zrównoważoną urbanizację 
oraz zdolność do partycypacyjnego, 
zintegrowanego i zrównoważonego 
planowania osiedli ludzkich i zarządzania 
nimi we wszystkich krajach, a także cele 
zrównoważonego rozwoju dotyczące 
zapewnienia zdrowego trybu życia i 
promowania powszechnego dobrostanu w 
każdej grupie wiekowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne WHO z 
2018 r. w zakresie zdrowia i 
mieszkalnictwa „Recommendations to 
promote healthy housing for a sustainable 
and equitable future” (zalecenia 
dotyczące promowania zdrowych 
mieszkań w celu zapewnienia 
zrównoważonej i sprawiedliwej 
przyszłości)1a

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

Or. en

Poprawka 5
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Nową Agendę 
Miejską uchwaloną w październiku 2016 
r. podczas odbywającej się co 20 lat 
Konferencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie mieszkalnictwa 
i zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich – Habitat III;

Or. pl

Poprawka 6
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ z 30 
grudnia 2015 r. (A/HRC/31/54) 1a 
odnoszące się zarówno do odpowiednich 
warunków mieszkaniowych stanowiących 
element prawa do odpowiedniego 
standardu życia, jak i do prawa do 
niedyskryminacji w tym zakresie, poprzez 
analizę bezdomności pod kątem kryzysu 
praw człowieka wymagającego pilnej 
reakcji w skali ogólnoświatowej;
__________________
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1a 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
spx?si=A/HRC/31/54

Or. en

Poprawka 7
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 
ochrony pracowników transgranicznych i 
sezonowych w Unii w kontekście kryzysu 
wywołanego COVID-198a ,
__________________
8a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Poprawka 8
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu8b,
__________________
8b Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. ro
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 22

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
wdrażania europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności11,

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wdrażania 
unijnej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po roku 202011,

__________________ __________________
11 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 110. 11 Dz.U. C 356 z 2.3.2020, s. 110.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ z dnia 26 
grudnia 2019 r. dotyczące wytycznych w 
zakresie wdrożenia prawa do 
odpowiednich warunków mieszkaniowych 
stanowiących element prawa do 
odpowiedniego standardu życia, a także 
prawa do niedyskryminacji w tym 
zakresie,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenie Komitetu 
Ministrów Rady Europy CM/Rec(2010)5 
dla państw członkowskich w sprawie 
środków zwalczania dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, a w szczególności 
Tytuł VIII (Mieszkalnictwo)1a,
__________________
1a 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Drugie badanie 
dotyczące osób LGBTI z maja 2020 r. 
przeprowadzone przez Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Umocowanie 33 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając europejską 
inicjatywę obywatelską „Housing for all” 
(Mieszkanie dla każdego)20a,
__________________
20a https://www.housingforall.eu/

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając badanie Komisji 
Europejskiej z czerwca 2020 r. „Legal 
gender recognition in the EU: the 
journeys of trans people towards full 
equality” (Prawne uznanie płci w UE: 
droga osób transseksualnych do pełnego 
równouprawnienia)1a,
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/le
gal_gender_recognition_in_the_eu_the_j
ourneys_of_trans_people_towards_full_e
quality_web.pdf

Or. en

Poprawka 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a 
także warunek życia w godnych 
warunkach;

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska uznaje i szanuje prawo do 
pomocy socjalnej i mieszkaniowej mającej 
zapewnić godną egzystencję wszystkim 
osobom nieposiadającym wystarczających 
środków, a dostępność mieszkań należy 
postrzegać jako niezbędny warunek 
dostępu do praw podstawowych i życia w 
godnych warunkach;

Or. hu

Poprawka 16
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a 
także warunek życia w godnych 
warunkach;

A. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania stanowi normę, którą trzeba 
postrzegać jako niezbędny warunek życia 
w godnych warunkach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dostęp do A. mając na uwadze, że dostęp do 
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mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a także 
warunek życia w godnych warunkach;

mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a także 
warunek życia w godnych warunkach; 
mając na uwadze, że przewidywana 
długość życia osób bezdomnych jest 
znacząco niższa od długości życia 
populacji ogólnej;

Or. en

Poprawka 18
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a także 
warunek życia w godnych warunkach;

A. mając na uwadze, że dostęp do 
godnego mieszkania stanowi prawo 
podstawowe, które trzeba postrzegać jako 
niezbędny warunek dostępu do innych 
praw podstawowych i korzystania z nich, a 
także warunek życia w godnych 
warunkach;

Or. nl

Poprawka 19
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania stanowi prawo podstawowe, 
które trzeba postrzegać jako niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a także 
warunek życia w godnych warunkach;

A. mając na uwadze, że dostęp do 
odpowiedniego mieszkania stanowi prawo 
każdego człowieka oraz niezbędny 
warunek dostępu do innych praw 
podstawowych i korzystania z nich, a także 
warunek życia w godnych warunkach;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
151 TFUE Unia i państwa członkowskie, 
świadome podstawowych praw socjalnych 
wyrażonych w Europejskiej karcie 
społecznej, podpisanej w Turynie 18 
października 1961 roku oraz we 
Wspólnotowej karcie socjalnych praw 
podstawowych pracowników z 1989 roku, 
mają na celu promowanie zatrudnienia, 
poprawę warunków życia i pracy, tak aby 
umożliwić ich wyrównanie z 
jednoczesnym zachowaniem postępu, 
odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój 
zasobów ludzkich pozwalający podnosić i 
utrzymać poziom zatrudnienia oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu;

Or. en

Poprawka 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że mieszkanie w 
strukturze potrzeb człowieka zapewnia 
przestrzeń do życia, a tym samym do 
zaspokajania innych potrzeb zarówno 
podstawowych jak i tych wyższego rzędu;
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Or. pl

Poprawka 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Unia nie 
dysponuje bezpośrednimi kompetencjami 
w zakresie polityki mieszkaniowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 36 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej Unia uznaje i szanuje dostęp 
do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, przewidziany w 
ustawodawstwach i praktykach 
krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu 
wspierania spójności społecznej i 
terytorialnej Unii; mając na uwadze, że 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
należą do usług klasyfikowanych przez 
organy publiczne państw członkowskich 
jako usługi leżące w ogólnym interesie i z 
tego powodu podlegają one szczególnym 
zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług 
publicznych i mogą być świadczone 
zarówno przez państwo jak i sektor 
prywatny; mając na uwadze, że usługi te 
ujmują mieszkania socjalne w kategorii 
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usług publicznych świadczonych w 
interesie ogólnym, z uwagi na fakt, że 
usługi te odpowiadają na zapotrzebowanie 
obywateli znajdujących się w trudnej 
sytuacji i są oparte na zasadzie 
solidarności i równego dostępu; mając na 
uwadze, że komunikat Komisji w sprawie 
unijnych ram jakości dotyczących usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
zapewnia wszystkim obywatelom dostęp do 
istotnych usług i promuje jakość w 
dziedzinie usług społecznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska dysponuje wieloma 
kompetencjami w zakresie rynku 
mieszkaniowego, wśród których można 
wyróżnić: nadzór bankowy, politykę 
monetarną, kredyty, hipoteki, procedury 
egzekucji długów, zdolność interwencji w 
przypadku baniek finansowych, koszt 
publiczny społecznego finansowania 
zagrożonych kredytów mieszkaniowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że definiowanie 
własnej polityki mieszkaniowej i 
podejmowanie niezbędnych działań na 
krajowych rynkach mieszkaniowych w 
celu realizacji tego prawa podstawowego, 
mającego umożliwić każdemu 
obywatelowi dostęp do mieszkania w 
godnych i na przystępnych finansowo 
warunkach i zgodnie z potrzebami 
mieszkańców, leży w gestii państw 
członkowskich oraz ich władz krajowych, 
lokalnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że zgodnie z 
Protokołem nr 26 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, takie jak zapewnienie 
mieszkań socjalnych i w przystępnej cenie, 
powinny bazować na specyficznych 
zadaniach powierzanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym 
odzwierciedlających potrzeby i 
proporcjonalne wsparcie mieszkalnictwa i 
społeczności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że upadłości na 
rynku mieszkaniowym stwarzają ryzyko 
dla europejskiej spójności społecznej, 
zwiększają poziom bezdomności i ubóstwa 
oraz zmniejszają zaufanie do demokracji; 
mając na uwadze, że w obliczu wszystkich 
tych wyzwań władze krajowe i lokalne 
muszą być zdolne do przyjęcia 
odpowiednich polityk mieszkaniowych, 
obejmujących środki pomocy państwa w 
celu stworzenia warunków i wsparcia dla 
inwestycji w mieszkania socjalne i w 
przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że prywatni 
deweloperzy i inwestorzy zdominowali 
systemy mieszkaniowe w bezprecedensowy 
sposób, często oddzielając mieszkalnictwo 
od jego funkcji społecznej poprzez 
traktowanie go jako towaru 
spekulacyjnego; mając na uwadze, że 
niektóre praktyki krajowe ułatwiły i 
zachęciły do zmiany roli sektora 
prywatnego w systemach mieszkaniowych, 
wprowadzając np. ulgi podatkowe dla 
spekulantów na rynku nieruchomości, 
zachęty podatkowe dla właścicieli 
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mieszkań i „złote wizy” dla inwestorów 
zagranicznych, lub poprzez deregulację 
rynków wynajmu; mając na uwadze, że 
wiele państw poprzez środki 
ustawodawcze, polityki i programy 
traktuje mieszkalnictwo jak towar 
podlegający obrotowi i spekulacji, a nie 
jak dobro społeczne i prawo człowieka;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

B. mając na uwadze, że UE zmaga się 
z kryzysem mieszkaniowym i coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach (17,1 % populacji UE-27 
mieszkało w przeludnionych lokalach), 
jest bezdomnych lub zagraża im eksmisja 
(4,3 % populacji doświadczyło poważnej 
deprywacji mieszkaniowej)20b;

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

Or. en

Poprawka 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor



PE655.956v01-00 18/208 AM\1211950PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców niektórych regionów UE, 
osiągających niskie lub średnie dochody 
boryka się z problemem przystępności 
cenowej mieszkań, jest przeciążonych 
wydatkami mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach lub też jest bezdomnych;

Or. fr

Poprawka 32
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz więcej 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

B. mając na uwadze, że wielu 
mieszkańców UE osiągających niskie lub 
średnie dochody boryka się z problemem 
przystępności cenowej mieszkań, jest 
przeciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi i mieszka w 
niezdrowych, niskiej jakości, 
energochłonnych lub przeludnionych 
lokalach, jest bezdomnych lub zagraża im 
eksmisja;

Or. en

Poprawka 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że odsetek 
populacji UE, której wydatki 
mieszkaniowe przekraczały 40 % dochodu 
netto w latach 2010-2018, wynosił 10,2 %, 
chociaż pomiędzy państwami 
członkowskimi UE odnotowano znaczące 
różnice;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ceny 
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mieszkań regularnie rosną w ujęciu rok 
do roku i w szybszym tempie niż dochód 
netto; mając na uwadze, że wydatki 
mieszkaniowe należą do najwyższych 
wydatków ponoszonych przez obywateli 
europejskich;

Or. en

Poprawka 35
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że za 
pośrednictwem Europejskiego Zielonego 
Ładu Unia Europejska wyraźnie 
zobowiązała się do osiągnięcia celu, jakim 
jest poprawa efektywności energetycznej 
budynków;

Or. ro

Poprawka 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że poziom 
bezdomności wzrósł w ostatniej dekadzie 
w wielu państwach członkowskich UE ze 
względu na rosnące koszty utrzymania 
mieszkań, wpływ kryzysu ekonomicznego 
oraz ciągłe środki oszczędnościowe, które 
doprowadziły do pogorszenia efektywności 
polityk publicznych mających na celu 
walkę z bezdomnością, w tym zamrożenie 
lub obcięcie programów i benefitów 
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społecznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że rynek 
mieszkaniowy generuje szacunkowo około 
25 bln EUR i odgrywa z tego powodu 
kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy 
oraz stanowi siłę napędową działalności 
gospodarczej, wpływając między innymi 
na mobilność pracowników, efektywność 
energetyczną, popyt na infrastrukturę i jej 
odporność, zrównoważony transport oraz 
rozwój obszarów miejskich;

Or. en

Poprawka 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że przystępność 
cen mieszkań i warunki mieszkaniowe dla 
właścicieli i wynajmujących o niskich 
dochodach uległa pogorszeniu w 
ostatnich dziesięcioleciach; mając na 
uwadze, że prawie 38 % gospodarstw 
domowych zagrożonych ubóstwem wydaje 
ponad 40 % ich dochodów netto na 
mieszkanie; mając na uwadze, że liczba 
osób zagrożonych ubóstwem w UE może 
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wzrosnąć do 156 mln, jeśli weźmiemy pod 
uwagę wydatki mieszkaniowe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami Eurofound nieodpowiednie 
warunki mieszkaniowe kosztują rocznie 
gospodarki UE 195 mld EUR;

Or. en

Poprawka 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że koszt 
wynajmu w UE wzrósł w ostatniej 
dekadzie, a w latach 2007-2019 ceny 
nieruchomości również wzrosły w 22 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 41
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że spekulacyjne 
nabycia nieruchomości odgrywają 
znaczącą rolę w dalszym wzroście cen 
mieszkań;

Or. en

Poprawka 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że rola mieszkań 
socjalnych zmniejszała się od lat 80. 
ubiegłego wieku wraz z rosnącą presją na 
wydatki publiczne, a liberalizacja i 
prywatyzacja zaczęły dominować w 
definiowaniu i wdrażaniu polityk 
mieszkaniowych;

Or. en

Poprawka 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bf. mając na uwadze, że najnowsze 
dane zebrane po wybuchu pandemii 
COVID-19 wskazują, że w perspektywie 
średnioterminowej recesja i utrata miejsc 
pracy mogą mieć wpływ na dalszy wzrost 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
oraz poziomu bezdomności w UE;
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Or. en

Poprawka 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bg. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich kryzys 
mieszkaniowy dotyka w większym stopniu 
obszary miejskie, gdzie trudno obecnie, 
nawet w przypadku gospodarstw 
domowych o średnich dochodach, znaleźć 
mieszkanie w przystępnej, rynkowej cenie;

Or. en

Poprawka 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bh. mając na uwadze, że w UE 
publiczna luka inwestycyjna w dziedzinie 
przystępnych cenowo mieszkań wynosi 57 
mld EUR rocznie i polega głównie na 
zaniedbaniach w rozwoju socjalnych 
zasobów mieszkaniowych i świadczeń w 
ramach pomocy społecznej.

Or. en

Poprawka 46
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności; mając na uwadze, 
że pandemia COVID-19 miała niszczący 
wpływ na rynek pracy w Europie, gdyż 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
ocenia20a w drugim kwartale spadek liczby 
godzin pracy na 44 mln miejsc pracy w 
pełnym wymiarze godzin; mając na 
uwadze, że skutki gospodarcze pandemii 
COVID-19 mogą prowadzić do 
niemożności płacenia czynszów lub 
kredytów hipotecznych przez miliony 
obywateli;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Fifth edition.

Or. ro

Poprawka 47
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności; mając na uwadze, 
że grupy szczególnie wrażliwe, takie jak 
mniejszości, osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne lub rodziny niepełene  są 
szczególnie narażone na takie ryzyko;

Or. en
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Poprawka 48
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia i problemu lokali mieszkalnych 
o odpowiedniej wielkości oraz zwiększenia 
ryzyka eksmisji i bezdomności;

Or. nl

Poprawka 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się w 
niektórych regionach UE do pogorszenia 
niepewnej sytuacji mieszkaniowej, 
pogłębienia nadmiernego zadłużenia oraz 
zwiększenia ryzyka eksmisji i 
bezdomności;

Or. hu

Poprawka 50
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 przyczynił się do 
pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 mógł przyczynić się 
do pogorszenia niepewnej sytuacji 
mieszkaniowej, pogłębienia nadmiernego 
zadłużenia oraz zwiększenia ryzyka 
eksmisji i bezdomności;

Or. en

Poprawka 51
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że brak 
odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, obejmujący zarówno 
brak materialnego aspektu minimalnie 
odpowiedniego lokum mieszkalnego, jak i 
socjalnego aspektu bezpiecznego miejsca 
do założenia rodziny lub rozwoju relacji 
społecznych i udziału w życiu 
społeczności1a, stanowi poważne wyzwanie 
dla wielu obywateli UE; mając na uwadze, 
że obecnie brakuje precyzyjnych danych 
na temat liczby osób bezdomnych w UE, a 
dane zbierane skrupulatnie stanowią 
podstawę każdej skutecznej polityki 
publicznej;
__________________
1a Sprawozdanie specjalnego 
sprawozdawcy ONZ dotyczące 
odpowiednich warunków mieszkaniowych 
stanowiących element prawa do 
odpowiedniego standardu życia, a także 
prawa do niedyskryminacji w tym 
zakresie, A/HRC/31/54

Or. en
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Poprawka 52
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kryzys 
spowodowany przez COVID-19 pogorszył 
sytuację organizacji pozarządowych i 
charytatywnych, które tradycyjnie 
pomagają ludziom w trudnych sytuacjach 
życiowych lub żyjącym w trudnych 
warunkach mieszkaniowych, i wywołał 
niepewność co do kontynuacji ich działań;

Or. en

Poprawka 53
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obowiązek 
izolacji i kwarantanny zwiększył problemy 
dużej liczby obywateli europejskich, którzy 
muszą dzielić mieszkania z innymi 
osobami;

Or. ro

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zasada 19. 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
dotyczy kwestii pomocy mieszkaniowej i 
bezdomności;

D. mając na uwadze, że zasada 19. 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
dotyczy kwestii pomocy mieszkaniowej i 
bezdomności oraz biorąc pod uwagę 
ogłoszenie Komisji, że przedstawi plan 
działania dotyczący jej wdrożenia do 
lutego 2021 r.;

Or. en

Poprawka 55
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że definicja 
bezdomności powinna obejmować 
zarówno brak materialnego aspektu 
minimalnie odpowiedniego lokum 
mieszkalnego, jak i socjalnego aspektu 
bezpiecznego miejsca do założenia rodziny 
lub rozwoju relacji społecznych i udziału 
w życiu społeczności, oraz że należy ją 
postrzegać jako formę systemowej 
dyskryminacji i społecznego wykluczenia, 
uznając, że człowiek pozbawiony domu 
zaczyna być identyfikowany społecznie 
jako „bezdomny” i przynależy do grupy 
społecznej narażonej na dyskryminację i 
stygmatyzację; mając na uwadze, że osoby 
bezdomne powinny być postrzegane jako 
posiadacze praw walczący nieustannie o 
godność i przetrwanie, i których należy 
uznać za centralne podmioty społecznej 
transformacji niezbędnej do realizacji 
prawa do odpowiednich warunków 
mieszkaniowych1a;
__________________
1a Sprawozdanie specjalnego 
sprawozdawcy ONZ dotyczące 
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odpowiednich warunków mieszkaniowych 
stanowiących element prawa do 
odpowiedniego standardu życia, a także 
prawa do niedyskryminacji w tym zakresie 
A/HRC/31/54

Or. en

Poprawka 56
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że bezdomność 
jest istotnym zamachem na godność, 
przynależność i jakość życia i zasadniczo 
jest nie do pogodzenia z celami UE 
dotyczącymi postępu społecznego i jej 
modelem społecznym;

Or. en

Poprawka 57
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
mieszkaniowa leży w gestii państw 
członkowskich zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że współczynnik 
przeludnienia w UE w 2018 roku wynosił 
17,1%1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 60
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań;

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań; mając na uwadze, 
że przystępność cen mieszkań należy 
ujmować z punktu widzenia jej 
całościowych powiązań z modelami 
dochodów i rozwoju, sprawiedliwością 
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dystrybucji i nadmiernym wzrostem 
kosztów utrzymania mieszkania, a także 
zauważyć jej wyraźny wymiar związany z 
płcią;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań;

E. mając na uwadze, że zgodnie z 
Eurostatem, brak jest socjalnych, 
przystępnych cenowo i dostępnych 
mieszkań (9,6 % populacji UE-27 żyło w 
gospodarstwach domowych wydających 
ponad 40 % swojego rozporządzalnego 
dochodu netto na mieszkanie)20c;

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

Or. en

Poprawka 62
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań;

E. mając na uwadze, że brak jest 
socjalnych, przystępnych cenowo i 
dostępnych mieszkań; mając na uwadze, 
że dostępność socjalnych, przystępnych 
cenowo i dostępnych mieszkań różni się w 
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poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wzrost 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi w UE jest najbardziej 
zauważalny w najniższym kwantylu (o 
ponad 2,1 % od roku 2005); mając na 
uwadze, że zgodnie z Eurostatem i 
Bankiem Rozwoju Rady Europy wskaźnik 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
obniżył się w przypadku dwóch 
najwyższych dochodów (tj. w najwyższych 
kwantylach dochodu) w porównaniu do 
roku 2008, co stanowi przeciwieństwo do 
najniższego kwantyla; mając na uwadze, 
że w przypadku trzeciego kwantyla od 
dołu przeciążenie wydatkami 
mieszkaniowymi jest wciąż wyższe niż w 
2005 roku;

Or. en

Poprawka 64
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nadal 
obserwuje się dalszy gwałtowny wzrost cen 
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mieszkań i czynszów rynkowych 
powodowany przez gentryfikację, 
turystyfikację i finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach i na obszarach miejskich i 
podmiejskich;

Or. en

Poprawka 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w 2018 roku 
ceny mieszkań w porównaniu z 2015 
rokiem były wyższe prawie we wszystkich 
krajach UE; mając na uwadze, że średni 
wzrost cen w UE w ciągu ostatnich trzech 
lat wynosił 5%;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że problemy 
mieszkaniowe rzadko są rozpatrywane w 
kategoriach mieszkalnictwa socjalnego;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że przesadna 
ochrona najemców czy przeciągające się 
postępowania eksmisyjne powodują 
inflację zabezpieczeń wymaganych przy 
wynajmie mieszkania, a tym samym 
przyczyniają się do spadku liczby 
prywatnych mieszkań dostępnych na 
rynku nieruchomości;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że inwestycje 
publiczne w mieszkania socjalne 
zmniejszyły się w ostatnich latach; mając 
na uwadze, że socjalne wydatki 
mieszkaniowe rządów (transfery i kapitał) 
wynoszą zaledwie 0,66 % europejskiego 
PKB, odnotowując historycznie niskie 
poziomy i dalszą tendencję spadkową;

Or. en

Poprawka 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że restytucja 
własności sprzed II wojny światowej w 
niektórych państwach UE uczyniła z 
najemców tych nieruchomości niezwykle 
wrażliwą grupę, żyjącą w nieustannym 
zagrożeniu eksmisją;

Or. en

Poprawka 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że choć zasób 
mieszkaniowy systematycznie wzrasta w 
UE, istotnym problemem pozostaje deficyt 
mieszkaniowy;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że państwa 
stosujące uniwersalistyczny model 
mieszkań socjalnych odznaczają się 
dużymi sektorami mieszkaniowymi, 
którym przyświeca nadrzędny cel 
promowania różnorodności społecznej w 
celu uniknięcia segregacji społeczno-
ekonomicznej; mając na uwadze, że 
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europejskie poziomy publicznych 
wydatków związanych z mieszkalnictwem 
socjalnym różnią się w poszczególnych 
krajach, przy czym niektóre kraje 
przykładają większą uwagę do 
publicznego wspierania mieszkalnictwa 
niż inne; mając na uwadze, że wydatki na 
mieszkalnictwo socjalne w porównaniu do 
wydatków publicznych w innych 
dziedzinach wykazują w wielu krajach 
tendencję spadkową; mając jednak na 
uwadze, że zapotrzebowanie na 
mieszkania socjalne stało się jeszcze 
pilniejsze (zwłaszcza w następstwie 
kryzysu finansowego w 2008 roku) z 
uwagi na fakt, że osoby o niskich 
dochodach borykają się ze zwiększoną 
presją finansową związaną z utrzymaniem 
mieszkania;

Or. en

Poprawka 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że wzrost liczby 
oddawanych do użytku mieszkań nie 
poprawia w znaczący sposób dostępności 
mieszkań dla osób o dochodach zbyt 
niskich, by nabyć lub wynająć mieszkanie 
na zasadach rynkowych, a jednocześnie 
zbyt wysokich, aby móc ubiegać się o 
najem mieszkania komunalnego; mając 
na uwadze, że problem ten dotyka przede 
wszystkim ludzi młodych, którzy wchodzą 
na rynek pracy, rodzin wielodzietnych 
oraz osób samotnie wychowujących 
dzieci;

Or. pl
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Poprawka 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E d. mając na uwadze, że udział osób 
młodych (w wieku 25-34 lata), którzy 
mieszkają wspólnie z rodzicami wynosi w 
UE 28,5%; mając na uwadze, że na ten 
wskaźnik wpływa nie tylko dostępność 
mieszkań, ale również kwestie 
kulturowe1b;
__________________
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1

Or. pl

Poprawka 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ee. mając na uwadze, że liczba osób 
nadmiernie obciążonych wydatkami na 
cele mieszkaniowe w UE wynosi 10,3%1c;
__________________
1c 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a〈=en

Or. pl

Poprawka 75
Eugen Tomac
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych;

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych; mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
oraz brak mieszkania mają bardzo 
szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne 
osób;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych;

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych; mając na uwadze, że WHO 
wskazała mieszkalnictwo jako kluczowy 
sektor działań podejmowanych w celu 
zwalczania nierówności w dziedzinie 
ochrony zdrowia20a;
__________________
20a 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych;

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie fizyczne i psychiczne, 
samopoczucie i jakość oraz godność życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych;

Or. en

Poprawka 78
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych;

F. mając na uwadze, że 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie, samopoczucie i jakość życia 
ludzi, lecz także na ich dostęp do 
zatrudnienia i innych usług gospodarczych 
i społecznych oraz edukacji;

Or. en

Poprawka 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że ubóstwo 
energetyczne stanowi nieustanną plagę 
dotykającą ponad 50 mln osób w UE21a i 
mając na uwadze, że COVID-19 pogłębia 
kryzys ze względu na izolację prowadzącą 
do wzrostu zużycia energii i wyższych 
rachunków, ale również ze względu na 
dużą liczbę pracowników, którzy w 
konsekwencji stracili pracę lub część 
swoich dochodów; mając na uwadze, że 
gospodarstwa o niższych dochodach płacą 
również więcej za energię;
__________________
21a Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019) 0640), s. 9.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że kryzys 
mieszkaniowy występuję zarówno w 
bogatych, jak i w mniej zasobnych 
krajach, przyczyniając się do społecznego 
wykluczenia i segregacji przestrzennej, 
dotykając w nieproporcjonalny sposób 
między innymi pracowników o niskich 
zarobkach, starsze osoby mieszkające 
samotnie, rodziny niepełne, młode osoby 
usiłujące założyć własne gospodarstwa 
domowe, osoby z niepełnosprawnościami 
oraz migrantów i uchodźców;
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Or. en

Poprawka 81
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 2,1% 
obywateli europejskich nie ma ani 
łazienki, ani prysznica i toalety wewnątrz 
swojego mieszkania; mając na uwadze, że 
większość z nich to obywatele pięciu 
państw: Rumunii (27,7%), Bułgarii 
(15,3%), Litwy (10,6%), Łotwy (9,9%) i 
Estonii (5,3%)20a;
__________________
20a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1 

Or. ro

Poprawka 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie pozostają niedoinwestowane pod 
względem dostępu do podstawowych 
udogodnień sanitarnych i technicznych 
takich jak dostęp do wodociągu, do 
centralnego ogrzewania, gazu sieciowego 
i szerokopasmowego internetu;

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

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że do roku 2050 
szacunkowy odsetek osób powyżej 65 roku 
życia osiągnie 29 % całej populacji UE[1] 
i mając na uwadze, że kryzys wywołany 
przez COVID-19 obnażył niepewną 
sytuację, w jakiej żyje wiele starszych 
osób;

Or. en

Poprawka 84
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że duża część 
mieszkań we wszystkich państwach 
europejskich znajduje się w starych 
budynkach, które już przekroczyły 
konwencjonalny okres trwałości; mając 
na uwadze, że w regionach europejskich 
narażonych na trzęsienia ziemi wiele 
budynków nie spełnia zalecanych 
parametrów odporności na trzęsienia 
ziemi; mając na uwadze, że budynki o 
wysokim zagrożeniu sejsmicznym 
stanowią niebezpieczeństwo dla życia 
obywateli europejskich, zwłaszcza w 
przypadku dużego trzęsienia ziemi;

Or. ro
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Poprawka 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że w ponad 
połowie państw UE liczba mieszkań na 
1000 mieszkańców przekroczyła 500; 
mając na uwadze, że najwyższe wartości 
osiągane są w krajach będących celem 
turystycznym, gdzie w atrakcyjnych 
miejscach buduje się domy i mieszkania 
użytkowane w celach turystycznych w 
okresach wakacyjnych a budynki te nie 
przyczyniają się do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych ogółu społeczeństwa1d;
__________________
1d https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-
Housing-stock-and-construction.pdf

Or. pl

Poprawka 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że fala 
renowacji musi odegrać ważną rolę w 
osiągnięciu energooszczędności, 
ograniczenia kosztów i zużycia energii, a 
tym samym ułatwić złagodzenie ubóstwa 
energetycznego, zwiększyć komfort i 
poprawić warunki sanitarno-bytowe 
wszystkich osób;

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

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że dostęp do 
mieszkania w godnych i na przystępnych 
finansowo warunkach jest trudniejszy dla 
kobiet, młodych ludzi oraz osób w 
szczególnie wrażliwej sytuacji, takich jak 
młode bezrobotne pary, samotni rodzice, 
duże rodziny, osoby w podeszłym wieku, 
osoby LGBTI, migranci, uchodźcy, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby cierpiące 
na choroby fizyczne lub psychiczne, osoby 
z marginalizowanych społeczności, w tym 
Romów;

Or. en

Poprawka 88
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 ujawnił brak 
godziwych warunków zakwaterowania 
spełniających wymogi sanitarne i wymogi 
ograniczania kontaktów osobistych w 
odniesieniu do dużej części pracowników 
sezonowych w Europie;

Or. ro

Poprawka 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska



PE655.956v01-00 46/208 AM\1211950PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

F c. mając na uwadze, że wskaźnik 
deprywacji mieszkaniowej obrazującej 
procentowy udział populacji zamieszkałej 
w mieszkaniach substandardowych 
wynosi w UE 17,7%1e;
__________________
1e 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1

Or. pl

Poprawka 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw F d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fd. mając na uwadze zmiany 
demograficzne i starzenie się 
społeczeństw; mając na uwadze, że wraz z 
wiekiem zmieniają się potrzeby 
mieszkaniowe, co ma związek ze 
zmianami w trybie życia oraz z sytuacją 
rodzinną; mając na uwadze takie 
przeszkody jak bariery architektoniczne, 
poczucie samotności lub poczucie 
bezpieczeństwa oraz koszt utrzymania;

Or. pl

Poprawka 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw F e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fe. mając na uwadze, że mieszkanie 
powinno cechować bezpieczeństwo, 
wygoda i łatwość utrzymania, co ma 
szczególne znaczenie zwłaszcza w 
odniesieniu do użytkowników w 
podeszłym wieku;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przy 
określaniu i realizacji swoich strategii i 
działań Unia Europejska dąży do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zgodnie z 
Komisją Europejską, gospodarstwa 
domowe z dziećmi są w większym stopniu 
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narażone na ryzyko utraty domu w 
porównaniu do populacji ogólnej, a 
proporcja dzieci żyjących w 
przeludnionych gospodarstwach 
domowych była wyższa w przypadku dzieci 
z rodzin o niskich dochodach w stosunku 
do populacji ogólnej (w większości krajów 
dzieci z tej grupy cierpiały również w 
proporcjonalnie wyższym stopniu z 
powodu niewystarczającego ogrzewania), 
przy czym dostęp do mieszkań socjalnych 
jest barierą dla ubogich dzieci ze względu 
na niewystarczającą ilość mieszkań 
socjalnych, która prowadzi do długich 
okresów oczekiwania; mając na uwadze, 
że zasiłki mieszkaniowe i dopłaty do 
czynszu często nie wystarczają na pokrycie 
bieżących wydatków mieszkaniowych, a w 
niektórych krajach bardzo restrykcyjne 
kryteria uniemożliwiają dostęp do 
zasiłków mieszkaniowych grupom 
szczególnie wrażliwym; mając na uwadze, 
że nieprawidłowości, takie jak niemożność 
właściwego ogrzania domu, nadal 
dotykają znaczną część populacji w 
większości państw członkowskich; mając 
na uwadze, że odpowiednio ogrzane domy, 
z czystą wodą i kanalizacją lub ogólnie 
mówiąc odpowiednie warunki 
mieszkaniowe, mają kluczowe znaczenie 
dla zdrowia i dobrostanu dzieci, tworząc 
środowisko, które sprzyja ich wzrostowi i 
rozwojowi; mając na uwadze, że 
odpowiednie warunki mieszkaniowe 
wpływają również korzystnie na naukę i 
przyswajanie wiedzy20d;
__________________
20d Studium wykonalności dotyczące 
gwarancji dla dzieci: dokument 
podsumowujący debatę grupy docelowej 
na temat dzieci żyjących w niepewnych 
sytuacjach rodzinnych

Or. en
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Poprawka 94
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że poziom 
bezdomności wzrósł w przynajmniej 24 
państwach członkowskich, a każdej nocy 
w Unii Europejskiej 700 000 bezdomnych 
osób musi udać się do schroniska lub spać 
na ulicy, co stanowi wzrost o 70 % w 
przeciągu ostatnich 10 lat;

Or. en

Poprawka 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy w 2008 roku wywarł 
niezwykle silny wpływ na zmiany w ocenie 
aktywności państwa w sferze 
mieszkaniowej a społeczne budownictwo 
stało się ważną częścią gospodarek 
europejskich;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że podczas 
definiowania i wdrażania swoich polityk i 
działań Unia Europejska musi zapewnić 
wysoki poziom ochrony ludzkiego 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze ogłoszenie 
Komisji, że najbliższa strategia na rzecz 
równości osób LGBTI zostanie przyjęta 
przed 4 kwartałem 2020 r.;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że Drugie 
badanie dotyczące osób LGBTI 
przeprowadzone przez Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
wskazuje, że 1 na 5 osób LGBTI 
doświadcza bezdomności i wykluczenia 
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mieszkaniowego, 1 na 3 osoby 
transseksualne doświadcza bezdomności, 
a 39 % osób interseksualnych doświadcza 
bezdomności; mając na uwadze wyniki, 
które wskazują, że ponad jedna trzecia 
(37 %) osób LGBTI czuła się 
dyskryminowana w innych dziedzinach 
życia niż praca, oraz że 1 na 10 osób 
LGBTI (11 %) doświadczyła 
dyskryminacji podczas poszukiwania 
domu lub mieszkania na sprzedaż lub do 
wynajęcia (ze strony osób pracujących w 
prywatnych lub publicznych agencjach 
nieruchomości lub właścicieli 
nieruchomości);

Or. en

Poprawka 99
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że kryzys 
wywołany przez Covid-19 pokazał, że 
zwalczanie bezdomności jest kwestią 
zdrowia publicznego i że jest to możliwe, 
otwierając np. puste hotele pokojowe dla 
bezdomnych osób lub też przyjmując 
moratorium w sprawie eksmisji, jak to 
miało miejsce w wielu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)



PE655.956v01-00 52/208 AM\1211950PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że rynek 
energetyczny należy do najbardziej 
dochodowych interesów na całym świecie, 
ale prawie 7 % gospodarstw domowych w 
UE nie jest w stanie płacić rachunków za 
media20e; 

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

Or. en

Poprawka 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że rośnie liczba 
wynajmowanych mieszkań; mając na 
uwadze, że wielu wynajmujących uważa, 
że właściciele mieszkań niewłaściwie 
dbają o wynajmowane lokale;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że badanie 
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Komisji Europejskiej na temat prawnego 
uznania płci w UE wskazuje na 
dyskryminowanie osób trans i osób 
niebinarnych w dostępie do rynku 
mieszkaniowego, włączając w to utratę 
domu na skutek wymogu rozwodu w 
niektórych unijnych procedurach uznania 
płci, a także na fakt, że dostęp do 
prawnego uznania płci zwiększa 
prawdopodobieństwo dla osób trans 
znalezienia mieszkania w przypadku, gdy 
ich dokumenty odpowiadają ekspresji 
płciowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że 
dekarbonizacja gospodarki unijnej w 2050 
roku stanowi wspólny cel w walce ze 
zmianami klimatu, spowodowanych w 
znacznej mierze przez zużycie energii w 
budynkach, ich ogrzewanie i chłodzenie;

Or. en

Poprawka 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że do 2030 roku 
w miastach będzie żyło ponad 2/3 
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ludzkości1f;
__________________
1f 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że bezdomność 
jest istotnym zamachem na godność, 
włączenie społeczne i prawo do życia i jest 
naruszeniem prawa do posiadania miejsca 
zamieszkania oraz wielu innych praw 
człowieka towarzyszących prawu do życia, 
w tym do niedyskryminacji, zdrowia, wody 
i kanalizacji, bezpieczeństwa i wolności od 
okrutnego, poniżającego i nieludzkiego 
traktowania; mając na uwadze, że osoby 
bezdomne i osoby mieszkające w slumsach 
są często podatne na kryminalizację, 
prześladowanie i dyskryminujące 
traktowanie ze względu na ich status 
zamieszkania, odmawia się im dostępu do 
urządzeń sanitarnych, wyłapuje się ich i 
wyklucza ze społeczności, a także są one 
narażone na ekstremalne formy agresji;

Or. en

Poprawka 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 
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Palop, Agnes Jongerius, Nikolaj Villumsen, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że Komitet 
Ministrów Rady Europy zalecał państwom 
członkowskim w CM/Rec(2010)5 podjęcie 
środków mających na celu zapewnienie 
efektywnego, równego i powszechnego 
dostępu do odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, bez dyskryminowania ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; mając na uwadze, że 
Komitet zalecał dodatkowo zwrócenie 
odpowiedniej uwagi na ryzyko 
bezdomności, którego doświadczają osoby 
LGBTI, młode osoby i dzieci, będące w 
szczególny sposób narażone na społeczne 
wykluczenie, również z ich własnych 
rodzin;

Or. en

Poprawka 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze rosnącą liczbę 
osób żyjących w miastach oraz wzrost 
zapotrzebowania na małe mieszkania 
powodowany rosnącą liczbą gospodarstw 
domowych, w których nie ma dzieci;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw G e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ge. mając na uwadze, że uchodźcy, 
osoby ubiegające się o azyl, migranci, 
szczególnie ci, którzy są 
nieudokumentowanymi uchodźcami 
wewnętrznymi, osoby bezpaństwowe, 
osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i 
młodzież, rdzenna ludność, kobiety, osoby 
LGBTI, osoby w podeszłym wieku oraz 
członkowie mniejszości rasowych, 
etnicznych i religijnych stanowią 
niewspółmiernie dużą liczbę wśród osób 
bezdomnych, mieszkających w slumsach i 
w nieodpowiednich warunkach 
mieszkaniowych i często są spychani do 
najbardziej marginalnych i 
niebezpiecznych stref, a także często 
doświadczają międzysektorowej 
dyskryminacji w wyniku ich statusu 
zamieszkania;

Or. en

Poprawka 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ge. mając na uwadze raport „World 
Green Building Trends 2016”, z którego 
wynika, że liczba tzw. zielonych i 
ekologicznych budynków stawianych na 
świecie ulega podwojeniu co 3 lata;

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

Projekt rezolucji
Motyw G f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gf. mając na uwadze wyniki raportu 
„Global Research Into Biophilic Design”, 
zgodnie z którym najlepsze samopoczucie 
notuje się w naturalnym świetle (44%) i 
wśród roślinności (19%) oraz we 
wnętrzach o pogodnych barwach (15%); 
mając na uwadze, że w biurach, w których 
zastosowano te elementy, samopoczucie 
pracowników poprawiło się o 15%, o 6% 
wzrosła ich produktywność, a do tego stali 
się oni o15% bardziej kreatywni1g;
__________________
1g „The Global Impact of Biophilic Design 
in the Workplace”, 2016

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gf. mając na uwadze, że przymusowe 
eksmisje są określane jako stałe lub 
tymczasowe usunięcie wbrew woli 
poszczególnych osób, rodzin i/lub 
społeczności z domów i/lub z ziemi, które 
zajmują, bez zapewnienia odpowiednich 
form ochrony prawnej i dostępu do takiej 
ochrony oraz innych form ochrony 
zgodnie z międzynarodowymi przepisami 
dotyczącymi praw człowieka; mając na 
uwadze, że przymusowe eksmisje przez 
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długi czas były uznawane za istotne 
naruszenie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gg. mając na uwadze, że inicjatywa 
obywatelska „Mieszkanie dla każdego” 
wzywa Komisję Europejską do 
zapewnienia łatwiejszego i powszechnego 
dostępu do mieszkań socjalnych i 
przystępnych cenowo, niestosowania 
kryteriów z Maastricht w stosunku do 
publicznych inwestycji w mieszkania 
socjalne i przystępne cenowo, zapewnienia 
lepszego dostępu do funduszy 
europejskich dla zrównoważonych 
deweloperów mieszkaniowych typu non-
profit, opracowania zasad społecznych 
opartych na konkurencji odnoszących się 
do wynajmu krótkoterminowego oraz 
kompilacji danych statystycznych 
dotyczących potrzeb mieszkaniowych w 
Europie;

Or. en

Poprawka 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gg. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna budynków mieszkalnych ma 
bezpośrednie przełożenie na poziom 
ubóstwa energetycznego i koszt 
utrzymania mieszkań; mając na uwadze, 
że na ubóstwo energetyczne najbardziej 
narażone są rodziny wielopokoleniowe lub 
wielodzietne, rolnicy i mieszkańcy wsi, 
renciści oraz mieszkańcy domów 
jednorodzinnych;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gh. mając na uwadze, że badanie 
przeprowadzone przez Eurofound na 
temat COVID-19 wykazało, że w kwietniu 
2020 r. 38 % respondentów zauważyło już 
pogorszenie ich sytuacji finansowej, a 
47 % respondentów zgłaszało trudności w 
wiązaniu końca z końcem, przy czym 
liczba ta wzrastała do 87 % wśród osób 
bezrobotnych; mając na uwadze, że wśród 
respondentów niemal 30 % zalegało już z 
rachunkami za media, a 22 % z 
płatnościami za czynsz lub kredyt 
hipoteczny, przy czym jedna piąta 
obawiała się o stabilność zamieszkania z 
powodu zaległości za czynsz20f;
__________________
20f 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/co
vid-19
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gi. mając na uwadze, że badanie 
przeprowadzone przez Eurofound 
wykazało, że w 2016 r. 14 % osób z państw 
należących do UE28 zgłaszało posiadanie 
zaległości spowodowanych niemożnością 
terminowego regulowania należności za 
czynsz lub kredyt hipoteczny, kredyt 
konsumencki, pożyczki od przyjaciół lub 
rodziny, rachunki za media lub telefon; 
mając na uwadze, że gdyby włączyć do 
tego odsetek osób mających trudności (lub 
ogromne trudności) z wiązaniem końca z 
końcem, ale nieposiadających żadnych 
zaległości (jeszcze nie), 21 % osób byłoby 
zagrożonych nadmiernym zadłużeniem20g;
__________________
20g 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/addressing-household-
over-indebtedness

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G j (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gj. mając na uwadze, że przeciążenie 
wydatkami mieszkaniowymi dotyka w 
większym stopniu osoby z 
niepełnosprawnościami (w UE wskaźnik 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
wynosił 12,5 % wśród osób z 
niepełnosprawnością w stosunku do 9,9 % 
wśród osób pełnosprawnych)20h;
__________________
20h 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Śródtytuł -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zapewnienie odpowiednich, 
energooszczędnych i zdrowych mieszkań

Stworzenie socjalnej polityki 
mieszkaniowej w UE

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-1. wskazuje, że prawo do 
odpowiedniego mieszkania zostało uznane 
za podstawowe prawo człowieka, ponieważ 
w integralny sposób wiąże się z 
fundamentalnymi wartościami 
wynikającymi z praw człowieka, takimi 
jak godność, równość, włączenie, 
dobrostan, bezpieczeństwo jednostki i 
udział w życiu publicznym; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, że prawo do odpowiedniego 
mieszkania i jego stopniowa realizacja 
zostanie uznane i egzekwowane jako 
podstawowe prawo człowieka poprzez 
stosowanie obowiązujących przepisów 
prawa europejskiego i krajowego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. wyraża przekonanie, że prawa do 
mieszkania nie należy wąsko definiować 
jako dostęp do mieszkania socjalnego, ale 
w szerszym ujęciu, jako prawo do 
spokojnego, bezpiecznego i godnego życia 
w domu, obejmując zarazem 
bezpieczeństwo najmu, dostępność usług, 
przystępne ceny, warunki mieszkaniowe, 
dostępność i odpowiednią lokalizację;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1b. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie są zobowiązane zapewnić 
swoim obywatelom uniwersalny dostęp do 
mieszkania w godnych i na przystępnych 
finansowo warunkach zgodnie z prawami 
podstawowymi, takimi jak art. 16, 30 i 31 
Europejskiej karty społecznej i Europejski 
filar praw socjalnych; wskazuje, że 
inwestycje w mieszkania socjalne i 
przystępne cenowo są kluczowe dla 
zapewniania wszystkim obywatelom UE 
odpowiedniej jakości życia i jego poprawę;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1c. wskazuje, że obecny kryzys 
mieszkaniowy związany jest z rosnącą 
nierównością społeczno-ekonomiczną, 
ogromną finansjalizacją mieszkań i ziemi 
oraz niezrównoważonymi systemami 
mieszkalnictwa, które traktują mieszkanie 
jak towar; wyraża przekonanie, że kryzys 
mieszkaniowy stanowi kryzys praw 
człowieka i wymaga reakcji z perspektywy 
praw człowieka; podkreśla, że 
odpowiednie polityki i środki wspierające 
odpowiednią podaż mieszkań są kluczowe 
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dla osiągnięcia równowagi i poprawy 
rozwoju gospodarczego w sektorze 
mieszkaniowym z korzyścią dla całego 
społeczeństwa oraz zapewnienia 
wszystkim ludziom przyjaznego 
środowiska życia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1d. ostrzega, że kryzys mieszkaniowy 
może ulec pogorszeniu w czasie lub po 
zakończeniu kryzysu wywołanego przez 
COVID-19, między innymi z uwagi na 
ograniczenia narzucone przez zasady 
fiskalne i budżetowe w pakcie stabilności i 
wzrostu oraz przez wybory polityczne ujęte 
w planach odbudowy; podkreśla, że 
zapewnienie odpowiednich i przystępnych 
cenowo mieszkań leży we wspólnej gestii 
państw członkowskich i Komisji 
Europejskiej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia postępu 
społecznego jako priorytet inwestycyjny, 
obok transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, do inwestycji związanych z 
odbudową i zwiększaniem odporności w 
celu ochrony osób szczególnie wrażliwych 
przed negatywnymi skutkami obecnego 
kryzysu oraz do włączenia planów postępu 
społecznego do planów odbudowy i 
zwiększania odporności, przedstawiając 
sposób wdrożenia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych oraz planowane 
miejsca inwestycji socjalnych, w tym 
inwestycji w mieszkania socjalne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
reformy ram zarządzania gospodarczego 
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UE w celu ochrony praw obywateli i 
systemów opieki społecznej w sytuacji 
kryzysu ekonomicznego, w tym poprzez 
przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego, nadając 
celom socjalnym i ekologicznym taką 
samą wymagalność prawną jak 
wymagalność konsolidacji budżetowej i 
stabilności finansowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1e. wyraża ubolewanie, że większa 
część populacji europejskiej nie ma 
dostępu do odpowiedniego mieszkania 
oraz że rosnące ceny mediów, kosztów 
utrzymania mieszkania i wykluczenia 
mieszkaniowe, w szczególności w 
spekulacyjnych i nastawionych na zysk 
częściach tego sektora, segregacja 
socjalna, marginalizacja ekonomiczna 
grup o niskich i średnich dochodach ma 
negatywny wpływ na populację UE i jej 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-1f. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby mieszkalnictwo stało się 
kamieniem węgielnym polityk 
europejskich;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp -1g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1g. wyraża przekonanie, że podjęte 
środki muszą być przemyślane, konkretne 
i skupione na realizacji prawa do 
mieszkania w rozsądnym ujęciu czasowym 
oraz że państwa członkowskie muszą 
przeznaczyć wystarczające zasoby i 
priorytetowo traktować potrzeby osób 
marginalizowanych i znajdujących się w 
trudnej sytuacji lub grup żyjących w 
niepewnych warunkach mieszkaniowych, 
a także zapewnić przejrzysty i 
partycypacyjny udział w podejmowaniu 
decyzji; wzywa zatem Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do zapewnienia 
wystarczającej ilości odpowiednich 
mieszkań socjalnych i przystępnych 
cenowo, aby pokryć potrzeby 
mieszkaniowe trzech dolnych kwantyli 
społeczeństwa i zredukować o połowę 
przeciążenie tych grup wydatkami 
mieszkaniowymi do roku 2030; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wdrożenia normy nakazującej, by co 
najmniej 30 % nowo budowanych domów 
stanowiły mieszkania w przystępnej cenie 
dla grupy o niższych dochodach, oraz co 
najmniej 30 % mieszkań w przystępnej 
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cenie dla grupy o średnich dochodach;

Or. en

Poprawka 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych i 
przyczynienia się w ten sposób do 
wyeliminowania ubóstwa; ponownie 
zwraca uwagę na konieczność podjęcia 
działań na rzecz moratorium na odcinanie 
ogrzewania w okresie zimowym;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 1. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

członkowskie do zapewnienia dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych, w 
tym do czystej, wysokiej jakości wody 
pitnej, odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych, warunków higienicznych oraz 
jakości środowiska wewnętrznego, a także 
do powszechnych źródeł stabilnej i 
zrównoważonej energii po przystępnej 
cenie, i przyczynienia się w ten sposób do 
wyeliminowania wszelkich form ubóstwa, 
wspierania grup szczególnie wrażliwych, 
w szczególności małych dzieci, osób w 
podeszłym wieku z chorobami 
przewlekłymi, osób z 
niepełnosprawnościami, bezdomnych oraz 
Romów w celu ochrony ich zdrowia i 
dobrostanu; ponawia swój apel o podjęcie 
ogólnounijnych działań na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; zachęca państwa 
członkowskie do dbania o minimalne 
zaopatrzenie w wodę i do ochrony praw 
człowieka w odniesieniu do gospodarstw 
domowych w trudnej sytuacji; wzywa 
państwa członkowskie, aby spełniały 
normy Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda rewizji rozporządzenia w sprawie 
jakości powietrza, aby dostosować go do 
norm WHO; wzywa do wprowadzenia na 
poziomie unijnym minimalnych wymogów 
obowiązkowych dotyczących jakości 
powietrza wewnątrz pomieszczeń, zgodnie 
z minimalnymi wytycznymi WHO; 

Or. en

Poprawka 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 1. wzywa państwa członkowskie do 
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członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

zapewnienia powszechnego dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych, w 
tym do czystej, wysokiej jakości wody 
pitnej oraz odpowiednich i równych 
warunków sanitarnych i higienicznych, a 
także do źródeł stabilnej i zrównoważonej 
energii po przystępnej cenie, i 
przyczynienia się w ten sposób do 
wyeliminowania wszelkich form ubóstwa;

Or. pl

Poprawka 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego i równego dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych bez 
względu na położenie geograficzne, w tym 
do czystej, wysokiej jakości wody pitnej 
oraz odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; potępia obchodzenie 
moratorium przez niewłączanie 
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Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

ogrzewania w okresie jesiennym, przez co 
moratorium staje się nieskuteczne; wzywa 
państwa członkowskie, aby spełniały 
normy ustanowione przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) dotyczące 
lokali mieszkalnych i zdrowia1a; żąda, aby 
rewizję rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;

__________________
1a Światowa Organizacja Zdrowia. (2018). 
Wytyczne WHO dotyczące lokali 
mieszkalnych i zdrowia. 

Or. en

Poprawka 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie – w szczególności w związku 
z pandemią COVID-19 – do ścisłego 
przestrzegania i egzekwowania zgodności 
z podstawowymi zasadami dotyczącymi 
publicznej infrastruktury sanitarnej i 
zdrowia publicznego, a także z normami 
ustanowionymi przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) dotyczącymi 
odpowiedniej temperatury w lokalach 



AM\1211950PL.docx 71/208 PE655.956v01-00

PL

mieszkalnych; żąda, aby rewizję 
rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych;  
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; apeluje też o 
wprowadzenie na szczeblu europejskim 
zakazu eksmisji na bruk w okresie 
zimowym; wzywa państwa członkowskie, 
aby spełniały normy ustanowione przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
dotyczące odpowiedniej temperatury w 
lokalach mieszkalnych; żąda, aby rewizję 
rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;

Or. fr

Poprawka 132
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zjednoczenia w celu 
promowania powszechnego dostępu do 
schronienia, godnych warunków 
mieszkaniowych, w tym do czystej, 
wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

Or. en

Poprawka 133
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia polityk 
mających na celu zapewnienie 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
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ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

Or. en

Poprawka 134
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, kanalizacji i 
bieżącej wody, a także do źródeł stabilnej i 
zrównoważonej energii po przystępnej 
cenie, i przyczynienia się w ten sposób do 
wyeliminowania wszelkich form ubóstwa; 
ponawia swój apel o podjęcie działań w 
całej UE na rzecz moratorium na odcinanie 
ogrzewania w okresie zimowym; wzywa 
państwa członkowskie, aby spełniały 
normy ustanowione przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) dotyczące 
odpowiedniej temperatury w lokalach 
mieszkalnych; żąda, aby rewizję 
rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;
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Or. ro

Poprawka 135
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim, 
włącznie z migrantami zarobkowymi, 
dostępu do godnych warunków 
mieszkaniowych, w tym do czystej, 
wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

Or. nl

Poprawka 136
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
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powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

powszechnego dostępu do godnych i 
spełniających normy jakościowe 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

Or. en

Poprawka 137
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do zwalczania wszelkich form 
ubóstwa; ponawia swój apel o podjęcie 
działań w całej UE na rzecz moratorium na 
odcinanie ogrzewania w okresie zimowym; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
spełniały normy ustanowione przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
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Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

dotyczące odpowiedniej temperatury w 
lokalach mieszkalnych; żąda, aby rewizję 
rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;

Or. en

Poprawka 138
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
powszechnego dostępu do godnych 
warunków mieszkaniowych, w tym do 
czystej, wysokiej jakości wody pitnej oraz 
odpowiednich i równych warunków 
sanitarnych i higienicznych, a także do 
źródeł stabilnej i zrównoważonej energii 
po przystępnej cenie, i przyczynienia się w 
ten sposób do wyeliminowania wszelkich 
form ubóstwa; ponawia swój apel o 
podjęcie działań w całej UE na rzecz 
moratorium na odcinanie ogrzewania w 
okresie zimowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby spełniały normy 
ustanowione przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczące odpowiedniej 
temperatury w lokalach mieszkalnych; 
żąda, aby rewizję rozporządzenia w 
sprawie jakości powietrza dostosowano do 
norm WHO;

1. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych, w 
tym do czystej, wysokiej jakości wody 
pitnej oraz odpowiednich i równych 
warunków sanitarnych i higienicznych, a 
także do źródeł stabilnej i zrównoważonej 
energii po przystępnej cenie, i 
przyczynienia się w ten sposób do 
wyeliminowania wszelkich form ubóstwa; 
ponawia swój apel o podjęcie działań w 
całej UE na rzecz moratorium na odcinanie 
ogrzewania w okresie zimowym; wzywa 
państwa członkowskie, aby spełniały 
normy ustanowione przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) dotyczące 
odpowiedniej temperatury w lokalach 
mieszkalnych; żąda, aby rewizję 
rozporządzenia w sprawie jakości 
powietrza dostosowano do norm WHO;

Or. en

Poprawka 139
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia wytycznych WHO dotyczących 
lokali mieszkalnych i zdrowia oraz do 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
spostrzeżeniami dotyczącymi działań na 
szczeblu krajowym, takimi jak Domiscore 
– narzędzie zaproponowane przez 
francuską Wysoką Radę ds. Zdrowia 
Publicznego, umożliwiające 
scharakteryzowanie mieszkania pod 
kątem zdrowia poprzez ocenę wielu 
czynników, o których wiadomo, że mają 
wpływ na zdrowie 20b;
__________________
20b 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
rtsdomaine?clefr=802 

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
dostawcy elektryczności stosują systemy 
ochrony gwarantujące krajowe dostawy 
energii dla najbardziej potrzebujących, 
mając na uwadze, że dostęp do 
podstawowych usług użyteczności 
publicznej, takich jak woda, elektryczność 
i kanalizacja ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do wzmocnienia 
porozumienia osiągniętego w sprawie 
dekarbonizacji gospodarki UE w ramach 
ustawodawstwa odnoszącego się do 
zużycia energii w prywatnych i 
publicznych budynkach;

Or. en

Poprawka 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie 
pozostawi nikogo w tyle; podkreśla zatem, 
że najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 

skreśla się
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poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. de

Poprawka 143
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce, w tym budynków 
wielomieszkaniowych zajmowanych przez 
właścicieli oraz budynków 
jednorodzinnych, zapewniając 
jednocześnie odpowiednią jakość 
środowiska wewnętrznego, rozwiązując 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz eliminując 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla rolę, jaką odgrywają minimalne 
wymagania w zakresie efektywności 
energetycznej w stymulowaniu zakresu i 
głębokości renowacji budynków o 
najgorszej charakterystyce; podkreśla 
zatem, że najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu; 

Or. en



PE655.956v01-00 80/208 AM\1211950PL.docx

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu; 
domaga się w związku z tym, aby koszty 
ponoszone przez najemcę nie przekraczały 
wysokości oszczędności energii 
uzyskanych przez niego dzięki renowacji; 
przypomina, że trzeba chronić najemców 
przed eksmisją podczas renowacji 
budynków;

Or. fr

Poprawka 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
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renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu; 
podkreśla, że udział stowarzyszenia 
właścicieli mieszkań i jego zarządu nie 
może podlegać dyskryminującym 
praktykom, takim jak wymóg narodowości 
lub danego języka;

Or. en

Poprawka 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
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zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu; 
wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia obowiązkowego członkostwa 
stowarzyszeń właścicieli mieszkań, 
ponieważ ma to znaczenie przy składaniu 
wniosków o przyznanie funduszy 
europejskich na renowacje;

Or. en

Poprawka 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie 
pozostawi nikogo w tyle; podkreśla zatem, 
że najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji i efektywności energetycznej 
poprzez renowację budynków 
mieszkalnych, w tym w sektorze 
mieszkalnictwa socjalnego, a w 
szczególności budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej w szczególności dla klimatu, 
która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. en

Poprawka 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet wykorzystaniu 
źródeł energii odnawialnej i ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
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dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetyczne w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. en

Poprawka 150
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji promowała ograniczanie emisji 
poprzez renowację i wyburzanie 
budynków mieszkalnych w sektorze 
mieszkalnictwa socjalnego oraz budynków 
o najgorszej charakterystyce i jednocześnie 
rozwiązała problem nieodpowiednich 
warunków mieszkaniowych i 
niewystarczającej dostępności mieszkań 
oraz wyeliminowała ubóstwo 
energetycznego w celu zapewnienia 
sprawiedliwej społecznie transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, która nie pozostawi nikogo w tyle; 
podkreśla zatem, że najemcy i właściciele 
zajmujący mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. en
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Poprawka 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
nieproporcjonalnego wzrostu ogólnych 
kosztów z ich powodu;

Or. hu

Poprawka 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby w ramach fali 
renowacji nadała priorytet ograniczaniu 
emisji poprzez renowację budynków 
mieszkalnych w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego oraz budynków o najgorszej 
charakterystyce i jednocześnie rozwiązała 
problem nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 

2. wzywa państwa członkowskie do 
ograniczania emisji poprzez renowację 
budynków mieszkalnych w sektorze 
mieszkalnictwa socjalnego oraz budynków 
o najgorszej charakterystyce i jednocześnie 
do rozwiązania problemu 
nieodpowiednich warunków 
mieszkaniowych i niewystarczającej 
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dostępności mieszkań oraz wyeliminowała 
ubóstwo energetycznego w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, która nie pozostawi 
nikogo w tyle; podkreśla zatem, że 
najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

dostępności mieszkań oraz 
wyeliminowania ubóstwa energetycznego 
w celu zapewnienia sprawiedliwej 
społecznie transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, która 
nie pozostawi nikogo w tyle; podkreśla 
zatem, że najemcy i właściciele zajmujący 
mieszkania powinni być w pełni 
poinformowani i zaangażowani w projekty 
renowacji i nie powinni doświadczyć 
wzrostu ogólnych kosztów z ich powodu;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do wspierania 
gospodarki o obiegu zamkniętym w 
sektorze budownictwa: należy 
przestrzegać zrównoważonych, 
niskoemisyjnych norm konstrukcyjnych, a 
także wyszczególnić stosowanie energii 
odnawialnej oraz materiałów wolnych od 
szkodliwych chemikaliów i substancji, 
mających wpływ na zdrowie 
mieszkańców;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2b. wskazuje, że bardziej ekologiczne 
domy, które są budowane tak, aby były 
bardziej efektywne energetycznie, które 
wykorzystują więcej energii odnawialnej i 
są budowane z bardziej zrównoważonych 
środowiskowo i trwałych materiałów 
przyniosą wiele korzyści ekonomicznych 
zarówno społecznych (zmniejszona emisja 
CO2, lepsza jakość powietrza), jak i 
indywidualnych (mniejsze koszty 
ogrzewania i zużycia energii); wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia ekologicznych mieszkań 
socjalnych do ich mieszkaniowych planów 
inwestycyjnych, obejmujących kryteria 
zrównoważonych mieszkań socjalnych 
oraz inne aspekty, takie jak zapewnienie 
dostępu do obiektów rekreacyjnych, 
ośrodków kultury, parków i terenów 
zielonych, mające na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców; podkreśla, 
że część inwestycji w zrównoważone 
mieszkania socjalne powinna skupiać się 
na finansowaniu budowy fizycznej 
infrastruktury dla społeczności (ośrodki 
kultury, obiekty sportowe itp.) oraz 
wspieraniu programów wspólnotowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
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centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków; apeluje 
również do Komisji i państw 
członkowskich, by w związku z celami i 
zasadami Zielonego Ładu należycie zajęły 
się kwestią ubóstwa energetycznego;

Or. fr

Poprawka 156
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
priorytetowe traktowanie odnowy 
budynków z zagrożeniem sejsmicznym w 
tych regionach Europy, które są narażone 
na trzęsienia ziemi;

Or. ro
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Poprawka 157
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji, z uwagi na fakt, że 
inwestycje w tej dziedzinie mogą 
występować w roli działań 
antycyklicznych o ogromnym potencjale 
tworzenia miejsc pracy; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, przyczyniając się w ten sposób 
do doprowadzenia do gruntownej 
renowacji europejskich zasobów 
budynków, na poziomie co najmniej 3 % 
budynków rocznie;

Or. en

Poprawka 158
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji;  wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji (np. do projektów 
poprawy dostępności czy efektywności 



PE655.956v01-00 90/208 AM\1211950PL.docx

PL

zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

energetycznej); wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji;

Or. en

Poprawka 160
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
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ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej i faktycznej 
renowacji europejskich zasobów 
budynków, na poziomie 3 % budynków 
rocznie;

Or. en

Poprawka 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków;

Or. pl

Poprawka 162
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję, aby nadała 
priorytet fali renowacji w wieloletnich 
ramach finansowych i w ramach Next 
Generation EU i umieściła osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji w 
centrum polityki odbudowy, a także 
zapewniła wszystkim równy dostęp do 
projektów renowacji; wzywa państwa 
członkowskie, aby w planach odbudowy i 
zwiększania odporności nadały priorytet 
renowacji, a przez to przyczyniły się do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie 3 % budynków rocznie;

3. wzywa Komisję, aby promowała 
falę renowacji w wieloletnich ramach 
finansowych i w ramach Next Generation 
EU i umieściła osoby znajdujące się w 
trudnej sytuacji w centrum polityki 
odbudowy, a także zapewniła wszystkim 
równy dostęp do projektów renowacji; 
wzywa państwa członkowskie, aby w 
planach odbudowy i zwiększania 
odporności promowały renowację, a przez 
to przyczyniły się do doprowadzenia do 
gruntownej renowacji europejskich 
zasobów budynków, na poziomie 3 % 
budynków rocznie;

Or. en

Poprawka 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia; podkreśla, że mieszkanie 
powinno zapewniać jego użytkownikom 
komfort termiczny, akustyczny, 
olfaktoryczny i świetlny a w budynku 
powinny znajdować się udogodnienia 
takie jak windy i podjazdy, szerokie drzwi i 
przejścia, nieśliskie podłogi, odpowiednie 
schody z poręczami; podkreśla, że 



AM\1211950PL.docx 93/208 PE655.956v01-00

PL

mieszkanie powinno być wyposażone w 
instalacje, których niewprawna obsługa 
nie rodzi bezpośredniego zagrożenia; 

Or. pl

Poprawka 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stosowania zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym w 
odniesieniu do budownictwa i produktów, 
z obowiązkowymi kryteriami 
ekologicznymi przy rozważaniu opcji 
renowacji promującymi produkty 
konstrukcyjne wykonane z 
niskoemisyjnych, zrównoważonych i 
nietoksycznych materiałów, które można 
również łatwo naprawić i użyć ponownie, 
zachęcając w ten sposób do szybkiego 
przejścia na odnawialne źródła energii 
wykorzystywane do ogrzewania i 
chłodzenia;

Or. en

Poprawka 165
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie, aby 
zawsze rozważały jakość warunków 
mieszkaniowych pod kątem rozwoju 
obszarów miejskich, architektury i 
funkcjonalności, tj. tworzenia kultury, 
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oraz dążyły do tego, by mieszkania o 
wysokiej jakości były w zasięgu 
finansowym każdego człowieka;

Or. en

Poprawka 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie, by 
promować programy i zachęty do tego, 
aby rodziny mieszkały blisko siebie, do 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
oraz do umożliwienia osobom starszym, 
które z powodów zdrowotnych bądź 
finansowych muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowali przez lata;

Or. pl

Poprawka 167
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
zasady zamówień publicznych 
umożliwiają innowacyjność i 
długoterminowe partnerstwo, np. na 
poziomie powiatów, dotyczące renowacji w 
sektorze mieszkań socjalnych;

Or. en
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Poprawka 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
skutecznej walki z ubóstwem 
energetycznym i do podnoszenia 
efektywności energetycznej poprzez 
termomodernizację budynków czy 
edukację na temat oszczędzania energii;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r. wzywa Komisję do 
podjęcia bardziej zdecydowanych działań 
w celu wsparcia państw członkowskich w 
ograniczaniu i zwalczaniu bezdomności i 
nadania tym działaniom priorytetu w 
kontekście planu działania dotyczącego 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
unijnych ram dla krajowych strategii na 
rzecz przeciwdziałania bezdomności; 
wzywa państwa członkowskie do 
priorytetowego potraktowania kwestii 
zapewnienia osobom bezdomnym stałego 
miejsca zamieszkania; podkreśla 
znaczenie gromadzenia rzetelnych danych 
na temat bezdomności;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu położenia kresu bezdomności do 
2030 r.; wzywa Komisję do podjęcia 
bardziej zdecydowanych działań w celu 
wsparcia państw członkowskich w 
ograniczaniu i zwalczaniu bezdomności i 
nadania tym działaniom priorytetu w 
kontekście planu działania dotyczącego 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
unijnych ram dla krajowych strategii na 
rzecz przeciwdziałania bezdomności oraz 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania, również poprzez 
przygotowanie krajowych ram na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności, 
zawierających proaktywne i reaktywne 
środki wypracowane na podstawie 
systemowych konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze 
bezdomności, ubóstwa i dyskryminacji; 
podkreśla znaczenie gromadzenia 
rzetelnych danych na temat bezdomności 
przy zaangażowaniu właściwych 
organizacji pozarządowych oraz władz 
świadczących usługi dla osób zagrożonych 
lub dotkniętych bezdomnością; wzywa 
Komisję do opracowania spójnych 
wskaźników unijnych i rozwoju systemu 
monitorowania; 

Or. en

Poprawka 171
Sara Skyttedal
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego 
filaru praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa państwa 
członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

Or. en

Poprawka 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i 
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krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

realizowania krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
świadczącymi pomoc m.in. w ramach 
programu FEAD i z uwzględnieniem 
skutków pandemii koronawirusa;

Or. pl

Poprawka 173
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania oraz do przekształcenia 
systemów ochrony socjalnej poprzez 
wdrażanie procesów i metodologii 
promujących deinstytucjonalizację osób 
bezdomnych; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;
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Or. en

Poprawka 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
respektowania krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie, aby stworzyły 
wystarczającą liczbę miejsc w 
tymczasowych schroniskach dla osób 
bezdomnych, tak aby nikt nie musiał 
spędzać nocy na ulicy, oraz aby dążyły do 
zapewnienia osobom bezdomnym stałego 
miejsca zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
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bezdomności do 2030 r. wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

bezdomności do 2030 r. wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia stałego 
miejsca zamieszkania osobom bezdomnym 
i osobom w najtrudniejszej sytuacji 
mieszkaniowej; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

Or. fr

Poprawka 176
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
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bezdomności; bezdomności, a także wymiany 
najlepszych praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego 
filaru praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. podkreśla, że wzrost bezdomności 
wynika z przyczyn osobistych, 
indywidualnych i strukturalnych, takich 
jak migracja z państw trzecich, migracja z 
państw członkowskich UE z powodu 
ubóstwa oraz rozwój sytuacji na 
krajowych rynkach mieszkaniowych; 
podkreśla, że sytuacja w poszczególnych 
państwach członkowskich jest 
zróżnicowana; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia 
wiarygodnych danych na temat 
bezdomności we wszystkich jej formach 
oraz do wymiany informacji w celu 
rozwiązania tego pilnego problemu 
społecznego;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r. wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r. wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności z 
zastosowaniem zasady „najpierw 
mieszkanie”; wzywa państwa 
członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

Or. fr

Poprawka 179
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich w ograniczaniu i 
zwalczaniu bezdomności i nadania tym 
działaniom priorytetu w kontekście planu 
działania dotyczącego Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 

4. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu, jakim jest położenie kresu 
bezdomności do 2030 r.; wzywa Komisję 
do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań w celu wsparcia państw 
członkowskich ograniczających 
bezdomność, nadając tym działaniom 
priorytet w kontekście planu działania 
dotyczącego Europejskiego filaru praw 
socjalnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
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przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

przeciwdziałania bezdomności; wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
potraktowania kwestii zapewnienia 
osobom bezdomnym stałego miejsca 
zamieszkania; podkreśla znaczenie 
gromadzenia rzetelnych danych na temat 
bezdomności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programu Housing First 
(najpierw mieszkanie) jako zintegrowanej 
strategii zwalczania bezdomności łączącej 
pomocnicze mieszkania z usługami 
społecznymi oraz wspieraniem osób 
bezdomnych w powrocie na rynek pracy; 
podkreśla potrzebę międzyministerialnej i 
międzyrządowej współpracy przy 
opracowywaniu i wdrażaniu takich 
strategii, a także udziału kluczowych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
osób dotkniętych bezdomnością oraz 
organizacji pracujących z osobami 
bezdomnymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że bezdomność 
pojawia się i utrzymuje również za sprawą 
polityki rynkowej i oszczędnościowej 
prowadzonej przez Unię Europejską; 
apeluje do Unii Europejskiej o prawdziwą 
politykę społeczną i ambitne działania na 
rzecz zatrudnienia, które dałyby każdemu 
obywatelowi możliwość godnego życia, 
gdyż w przeciwnym razie nigdy nie uda się 
wyeliminować bezdomności;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do szczególnego 
uwzględnienia bezdomności osób LGBTI 
w najbliższej strategii na rzecz równości 
osób LGBTI, zwłaszcza w odniesieniu do 
ludzi młodych, aby stworzyć narzędzia do 
lepszego gromadzenia danych, zachęcać 
do badań w całej UE i ułatwiać wymianę 
pomiędzy państwami członkowskimi 
stosowanych sposobów radzenia sobie z 
problemem osób LGBTI 
doświadczających bezdomności;

Or. en

Poprawka 183
Jordi Cañas
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża przekonanie, że Komisja 
powinna zbadać dalszą możliwość 
wdrożenia istniejących udanych modeli, a 
mianowicie projektu Housing First 
(najpierw mieszkanie), za pomocą 
odpowiednich funduszy, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny Plus i 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do stworzenia 
jasnej definicji bezdomności oraz 
mieszkania w godnych i na przystępnych 
finansowo warunkach, aby ułatwić 
analizę porównawczą danych na temat 
bezdomności i warunków mieszkaniowych 
w całej UE;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję do zapewnienia 
wsparcia finansowego młodym ludziom 
wyprowadzającym się do własnych 
mieszkań, poprawiając dostęp do 
informacji o funduszach na mieszkania w 
przystępnych cenach oraz zapewniając, że 
zmieniona gwarancja dla młodzieży 
przyczyni się do rozwiązania rosnącego 
problemu bezdomności młodzieży w wielu 
państwach UE;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że prawo do 
odpowiedniego mieszkania ma szczególne 
znaczenie dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz że 
Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych nakłada na państwa 
takie zobowiązania, jak prawo do 
należytego usprawnienia, niezależnego 
życia i włączenia w społeczeństwo; 
ostrzega, że kwestia nieproporcjonalnej 
liczby osób z niepełnosprawnościami 
dotkniętych bezdomnością stanowi 
naruszenie podstawowego prawa do 
równego traktowania i musi być w ten 
sposób postrzegana; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do poprawy 
dostępu do mieszkań dla osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. przypomina, że dystans społeczny i 
kwarantanna na skutek pandemii Covid-
19 miały dramatyczny wpływ na liczbę 
przypadków przemocy wobec kobiet; 
przypomina, że kluczowym narzędziem 
zwalczania przemocy uwarunkowanej 
płcią jest niezależność ekonomiczna 
kobiet; wzywa zatem Komisję do 
zapewnienia wsparcia finansowego dla 
kobiet, będących ofiarami przemocy 
uwarunkowanej płcią, które 
wyprowadzają się, aby rozpocząć 
niezależne życie, poprzez poprawę dostępu 
do informacji na temat funduszy na 
przystępne cenowo mieszkania, jako 
sposób na poprawę ich niezależności 
ekonomicznej i standardu życia;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych;

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych; 
wzywa Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do większego monitorowania 
przestępstw z nienawiści oraz incydentów 
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wywołanych aporofobią; wzywa państwa 
członkowskie do ustanowienia 
mechanizmów w swoich politykach 
publicznych w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa osób bezdomnych; oraz do 
wprowadzenia aporofobii do swoich 
polityk bezpieczeństwa jako przestępstwa 
popełnianego z nienawiści; wzywa 
Komisję oraz państwa członkowskie do 
zakazania oraz zwalczania dyskryminacji 
na gruncie bezdomności lub innego 
statusu mieszkalnego oraz do uchylenia 
wszelkich praw i środków, które 
kryminalizują i penalizują osoby 
bezdomne lub zachowanie związane z 
byciem osobą bezdomną, takie jak spanie 
lub jedzenie w miejscach publicznych, a 
także do zakazania przymusowej eksmisji 
osób bezdomnych z miejsc publicznych 
oraz niszczenia ich mienia osobistego;

Or. en

Poprawka 189
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych;

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych; 
wzywa Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do ścisłego monitorowania 
przestępstw z nienawiści popełnianych 
wobec osób bezdomnych; wzywa państwa 
członkowskie do wzmocnienia swych 
mechanizmów w celu ochrony osób 
bezdomnych przed przemocą oraz do 
włączenia nienawiści z aporofobii wobec 
biednych osób jako przestępstwo 
motywowane nienawiścią, które należy 
również uwzględnić w polityce publicznej, 
programach i ustawodawstwie;
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Or. en

Poprawka 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych;

5. ponawia swój apel z 16 stycznia 
2014 r. o położenie kresu kryminalizacji 
osób bezdomnych oraz o zmianę 
dyskryminujących praktyk stosowanych w 
celu niedopuszczania osób bezdomnych 
do usług socjalnych i schronisk; wzywa 
Komisję do szybkiej reakcji na takie 
praktyki i zdecydowanego sprzeciwiania 
się wszelkim wrogim działaniom wobec 
osób biednych i zmarginalizowanych;

Or. en

Poprawka 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ponawia swój apel o położenie 
kresu kryminalizacji osób bezdomnych;

5. ponawia swój apel o wsparcie 
wysiłków państw członkowskich 
zmierzających do jak najszybszego 
zapewnienia osobom dotkniętym 
bezdomnością możliwie największej liczby 
odpowiednich schronisk, a także o 
zapewnienie władzom odpowiednich 
zdolności i środków umożliwiających 
przestrzeganie i egzekwowanie przepisów 
w zakresie zdrowia publicznego;

Or. hu
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Poprawka 192
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami; 
wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania organizacji 
pozarządowych i charytatywnych, które 
świadczą usługi zdrowotne i socjalne 
osobom bezdomnym oraz pomagają im 
chronić się przed COVID-19;

Or. en

Poprawka 193
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami; 
wzywa Komisję, aby w ramach środków 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
wirusa COVID-19, przy wykorzystaniu 
dostępnych funduszy europejskich, 
pomogła państwom członkowskim 
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zakwaterować pracowników sezonowych;

Or. sl

Poprawka 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19, szczególnie 
poprzez moratoria w sprawie eksmisji i 
odcinania dostaw energii oraz 
zapewnienie mieszkań tymczasowych tak 
długo, jak będzie to konieczne oraz 
zastąpienia ich odpowiednimi, trwałymi 
rozwiązaniami;

Or. en

Poprawka 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to konieczne oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania utrzymania 
nadzwyczajnych środków na rzecz 
zapobiegania bezdomności i ochrony osób 
bezdomnych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19 tak długo, jak 
będzie to uzasadnione wyjątkowymi 
okolicznościami, oraz zastąpienia ich 
odpowiednimi i trwałymi rozwiązaniami;
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Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że kryzys 
mieszkaniowy dotyka w szczególności 
kobiety; zwraca uwagę, że to właśnie 
kobiety częściej znajdują się w niepewnej 
sytuacji, zwłaszcza z powodu różnic w 
wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i 
mężczyzn, narzucania im pracy w 
niepełnym wymiarze godzin czy 
przerywanego czasu pracy oraz braku 
uznania dla zawodów zdominowanych 
przez kobiety; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich, by w swojej 
polityce mieszkaniowej uwzględniały 
perspektywę płci, a mianowicie wspierały 
kobiety znajdujące się w szczególnej 
sytuacji, np. matki samotnie wychowujące 
dzieci, i brały pod uwagę problemy, z 
jakimi borykają się kobiety bezdomne, 
takie jak rozłąka z dziećmi, stygmatyzacja 
czy brak bezpiecznych miejsc schronienia;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wskazuje, że bezdomność kobiet 
jest często mniej widoczna i wymaga 
szczególnego traktowania; wzywa Komisję 
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i państwa członkowskie do opracowania 
podejścia uwarunkowanego płcią w ich 
strategiach na rzecz przeciwdziałania 
bezdomności w celu wspierania kobiet 
doświadczających bezdomności, które 
często doznały złożonych urazów i 
zmagają się z nowymi traumatycznymi 
przeżyciami, takimi jak przemoc domowa i 
wykorzystywanie, oddzielenie ich od 
dzieci, stygmatyzacja i brak bezpiecznego 
miejsca do życia;

Or. en

Poprawka 198
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 

7. stwierdza, że ubóstwo utrzymuje 
się na niedopuszczalnie wysokim 
poziomie; podkreśla, że tworzenie miejsc 
pracy jest najlepszym narzędziem walki z 
ubóstwem; uważa, że pracownicy powinni 
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europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

otrzymywać wynagrodzenie uzależnione 
od wyników; wzywa państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
pracownicy otrzymywali wynagrodzenie 
umożliwiające im godne życie we własnym 
kraju; odrzuca ustanowienie europejskich 
ram systemów minimalnych dochodów;

Or. de

Poprawka 200
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa obejmującego 
ubóstwo dzieci; wzywa do ustanowienia 
wiążącej, ramowej dyrektywy europejskiej 
dotyczącej systemów minimalnych 
dochodów; podkreśla, że systemy dochodu 
minimalnego mogą zapobiegać głębokiej 
deprywacji materialnej gospodarstw 
domowych i wydobywać je z tego rodzaju 
sytuacji, umożliwiając osiągnięcie 
dochodu powyżej poziomu ubóstwa;

Or. en

Poprawka 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
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celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; podkreśla pilną potrzebę 
przyjęcia europejskiej gwarancji dla 
dzieci, aby zapewnić każdemu dziecku w 
UE między innymi dostęp do godnych 
warunków mieszkaniowych; wzywa do 
ustanowienia europejskich ram systemów 
minimalnych dochodów;

Or. en

Poprawka 202
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów; apeluje o opracowanie 
strategii mającej na celu ułatwianie 
zatrudniania osób bezdomnych;

Or. ro

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
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ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów uwzględniających procentowy 
udział wydatków mieszkaniowych w 
średnim dochodzie netto w każdym 
państwie członkowskim;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa Komisję do 
przedstawienia europejskiej gwarancji dla 
dzieci najpóźniej do roku 2021; wzywa do 
ustanowienia europejskich ram systemów 
minimalnych dochodów;

Or. en

Poprawka 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania własnych 
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dochodów; ram systemów dochodu minimalnego;

Or. hu

Poprawka 206
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci;

Or. sl

Poprawka 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci;

Or. pl

Poprawka 208
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci;

Or. en

Poprawka 209
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci;

Or. en

Poprawka 210
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
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ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

ubóstwa dzieci;

Or. en

Poprawka 211
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci; wzywa do ustanowienia 
europejskich ram systemów minimalnych 
dochodów;

7. wzywa do opracowania 
kompleksowej i zintegrowanej strategii 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem ograniczenia ubóstwa, w tym 
ubóstwa dzieci;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia realizacji 
prawa dzieci do odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, obejmującego również 
wsparcie dla rodziców mających trudności 
z utrzymaniem mieszkania lub dostępem 
do niego, aby mogli oni pozostać ze 
swoimi dziećmi, oraz do zwrócenia 
szczególnej uwagi na młodych dorosłych 
opuszczających placówki opieki nad 
dziećmi; wzywa w tym zakresie Komisję do 
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przedstawienia wniosku o szybkie 
przyjęcie europejskiej gwarancji dla dzieci 
w celu zapewnienia każdemu dziecku w 
Europie dostępu do bezpłatnej edukacji 
wysokiej jakości, opieki nad dziećmi, 
opieki zdrowotnej, godnych warunków 
mieszkaniowych i odpowiedniego 
wyżywienia, z dedykowanym budżetem w 
wysokości 20 miliardów;

Or. en

Poprawka 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że należy podwyższyć 
finansowe zasiłki mieszkaniowe i ustalić 
jednocześnie wysokość pensji minimalnej 
powyżej poziomu relatywnego ubóstwa w 
celu poprawy między innymi dostępu do 
godnych warunków mieszkaniowych w 
całej UE; podkreśla w tym względzie 
pierwszorzędne znaczenie przyjęcia 
unijnej dyrektywy w sprawie pensji 
minimalnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
środków i wdrożenia programów dla 
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młodzieży kończącej 18 lat, która 
narażona jest na ryzyko bezdomności; 
podkreśla znaczenie gromadzenia 
rzetelnych danych na temat bezdomności 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa do przyjęcia w UE jednolitej 
definicji bezdomności, co pozwoliłoby na 
prowadzenie systematycznych porównań i 
ocenę skali bezdomności w różnych 
krajach UE; pozwoliłoby to również na 
systematyczne monitorowanie na szczeblu 
unijnym poziomów bezdomności przez 
takie instytucje jak Eurostat;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

skreśla się
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zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

Or. fr

Poprawka 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej;

Or. pl
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Poprawka 218
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań, zwalczania rasizmu i 
niechęci wobec Romów oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej, a 
także unijnych ram dla wdrożenia 
krajowych strategii integracji Romów i 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; żąda, aby zwracały 
one szczególną uwagę na dyskryminację 
międzysektorową; wzywa Radę do 
szybkiego przyjęcia horyzontalnej 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
dyskryminacji; wzywa Komisję do 
efektywnej ewaluacji politycznego 
zaangażowania państw członkowskich i 
wszczęcia postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko tym państwom 
członkowskim, które nie egzekwują 
unijnych przepisów dotyczących 
przeciwdziałania dyskryminacji lub które 
kryminalizują osoby bezdomne;

Or. en

Poprawka 219
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej;

Or. en

Poprawka 220
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji;
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sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

Or. en

Poprawka 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
mieszkań oraz do zagwarantowania 
niedyskryminacji ze względów 
określonych w art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Komisję do wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko państwom członkowskim, które 
nie egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji;

Or. hu

Poprawka 222
Antonius Manders



PE655.956v01-00 126/208 AM\1211950PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej;  
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim, w tym migrantom 
zarobkowym, równego dostępu do 
godnych mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

Or. nl

Poprawka 223
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego powszechnego 
dostępu do mieszkań oraz do 
zagwarantowania niedyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
mieszkań oraz do zagwarantowania 
niedyskryminacji ze względów 
określonych w art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wdrożenia karty oraz 
dyrektywy w sprawie równości rasowej; 
wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
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horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa 
Komisję do wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
egzekwują unijnych przepisów 
dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji lub które kryminalizują 
osoby bezdomne;

Or. en

Poprawka 224
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by wspierały tworzenie nowych 
dostępnych mieszkań z myślą o 
zapewnieniu wszystkim równego dostępu 
do mieszkań i o niedyskryminacji;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania 
beneficjentów romskich w projekty 

skreśla się



PE655.956v01-00 128/208 AM\1211950PL.docx

PL

mieszkaniowe, do zapobiegania 
przymusowym eksmisjom oraz do 
zapewnienia terenów pod obozowiska dla 
Romów prowadzących wędrowny tryb 
życia;  podkreśla pilną potrzebę inwestycji 
publicznych w tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne, ponieważ wielu z nich 
często żyje na osiedlach dotkniętych 
zjawiskiem segregacji, gdzie warunki 
życia są poniżej standardów;wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
desegregacji przestrzennej i angażowania 
beneficjentów romskich w projektowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ewaluację 
wszystkich etapów projektów 
mieszkaniowych, do skutecznego 
zapewnienia, że mają oni dostęp do 
informacji umożliwiających skorzystanie z 
istniejących funduszy oraz z polityk i 
mechanizmów na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji w celu zapobiegania 
przymusowym eksmisjom i zapewnienia 
wystarczających i odpowiednich terenów 
pod obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie, również w związku z 
zagrożeniami związanym z epidemią 
COVID-19, i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do korzystania z 
planowanego Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w poprawie 
sytuacji Romów pod względem 
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zakwaterowania, ochrony zdrowia i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów, a także innych mniejszości 
narodowych i językowych, nadal są 
niezwykle problematyczne; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
desegregacji przestrzennej i angażowania 
beneficjentów romskich, a także 
beneficjentów z innych mniejszości 
narodowych i językowych, w projekty 
mieszkaniowe, do zapobiegania 
przymusowym eksmisjom oraz do 
zapewnienia terenów pod obozowiska dla 
Romów prowadzących wędrowny tryb 
życia; podkreśla pilną potrzebę inwestycji 
publicznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 228
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
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przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie, a także kampanii dotyczących 
edukacji i zwiększania świadomości 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 229
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów oraz innych mniejszości nadal są 
niezwykle problematyczne; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
desegregacji przestrzennej i angażowania 
beneficjentów romskich oraz innych 
mniejszości w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 230
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom; 
podkreśla pilną potrzebę inwestycji 
publicznych w tym zakresie;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych i poprawy 
świadomości w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, aby 
zapobiegać nielegalnemu squattingowi; 
podkreśla pilną potrzebę – zwłaszcza w 
związku z pandemią COVID-19 – 
egzekwowania przepisów w zakresie 
publicznej infrastruktury sanitarnej i 
bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni 
publicznej;

Or. hu

Poprawka 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle 
problematyczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania desegregacji 
przestrzennej i angażowania beneficjentów 
romskich w projekty mieszkaniowe, do 
zapobiegania przymusowym eksmisjom 
oraz do zapewnienia terenów pod 
obozowiska dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie;

9. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że warunki życia 
Romów nadal są niezwykle trudne; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
desegregacji przestrzennej i angażowania 
beneficjentów romskich w projekty 
mieszkaniowe, do zapobiegania 
przymusowym eksmisjom oraz do 
zapewnienia terenów pod obozowiska dla 
Romów prowadzących wędrowny tryb 
życia; podkreśla pilną potrzebę inwestycji 
publicznych w tym zakresie;

Or. pl
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Poprawka 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa z dużym niepokojem, że 
osoby z niepełnosprawnościami często 
zmagają się z wieloma złożonymi 
przeciwnościami i pozbawianiem 
należnych im praw w dziedzinie 
mieszkalnictwa, takich jak brak prawa do 
życia w społeczności z równymi szansami, 
brak dostępu do usług społecznych 
niezbędnych do zabezpieczenia przejścia z 
opieki instytucjonalnej do życia w 
społeczności, fakt, że często osoby te są 
zmuszane do życia w zakładach opieki 
dotkniętych zjawiskiem segregacji, bieda, 
brak dostępu do programów 
mieszkaniowych, istniejące bariery 
dostępności itd; wzywa do szybkiej 
deinstytucjonalizacji w całej Europie oraz 
do wykorzystywania dostępnych funduszy 
unijnych i krajowych do tworzenia 
dostępnych i pozbawionych segregacji 
mieszkań oraz do zapewnienia 
niezbędnych usług społecznych dla osób z 
niepełnosprawnościami w celu 
zabezpieczenia ich prawa do niezależnego 
życia w społeczeństwie oraz do równych 
szans uczestniczenia w życiu społeczności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że mieszkańcy 
slumsów często zmagają się z 
dyskryminacją i stygmatyzacją oraz 
nierzadko są traktowani jak osoby łamiące 
prawo, a nie jak posiadacze praw 
potrzebujący wsparcia, aby mogli 
poprawić swój status mieszkaniowy; 
przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
zobowiązały się do zapewnienia 
powszechnego dostępu do odpowiednich, 
bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań oraz poprawy warunków życia w 
slumsach (cel 11.1 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju);

Or. en

Poprawka 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do włączenia 
zabezpieczeń do negocjacji akcesyjnych z 
nowymi państwami członkowskimi w celu 
zapobiegania ostrej i masowej 
bezdomności, na przykład z powodu 
restytucji mienia i denacjonalizacji, jak 
miało to miejsce po upadku Związku 
Radzieckiego w Estonii i na Łotwie, 
wywołując niekorzystną sytuację, w której 
dziesiątki tysięcy osób straciło dach nad 
głową;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. ostrzega, że aby eksmisja była 
zgodna z międzynarodowymi przepisami 
dotyczącymi praw człowieka, powinna 
spełniać szereg kryteriów, obejmujących 
znaczące zaangażowanie eksmitowanych 
osób, poszukiwanie wszelkich możliwych 
alternatywnych rozwiązań, relokację do 
odpowiedniego lokalu uzgodnioną z 
eksmitowanymi gospodarstwami 
domowymi, tak aby nikogo nie wpędzać w 
bezdomność, dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości w celu zapewniania 
sprawiedliwego postępowania oraz 
zgodność z wszystkimi prawami 
człowieka; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, że w 
przypadku niespełnienia tych kryteriów, 
uznaje się eksmisję za przymusową i 
naruszającą prawo do mieszkania; żąda, 
aby eksmisje przymusowe, określone w 
międzynarodowych przepisach prawa 
dotyczących praw człowieka, były 
zakazane w każdych okolicznościach, 
niezależnie od statusu właściciela lub 
najemcy eksmitowanych osób, oraz aby 
ofiary eksmisji przymusowych 
obowiązkowo otrzymywały odpowiednie 
rekompensaty, odszkodowania i dostęp do 
mieszkania lub produktywnej ziemi w 
zależności od sytuacji;

Or. en

Poprawka 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, że żadne 
unijne i krajowe środki finansowe nie 
zostaną przeznaczone na projekty 
mieszkaniowe prowadzące do segregacji i 
wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nałożenia ogólnego 
obowiązku spełnienia kryteriów 
dostępności w ramach planowanej fali 
renowacji budynków publicznych i 
prywatnych, o których mowa w 
komunikacie Europejski Zielony Ład, 
oraz do wykorzystania ich potencjału do 
rozwiązania problemu dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz osób 
w podeszłym wieku, tak aby w świetle 
narastających zmian demograficznych 
mieszkania stały się „przyszłościowe”;

Or. en

Poprawka 240
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia polityk 
wymierzonych przeciwko właścicielom 
zaniedbanych nieruchomości i 
nadmiernym czynszom oraz do dzielenia 
się dobrymi praktykami w tym zakresie 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz socjalnych, 
publicznych i przystępnych cenowo 
mieszkań na szczeblu UE, aby zapewnić 
bezpieczne i dostępne mieszkania w 
przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe, w odniesieniu do 
jakości zasobów mieszkaniowych oraz 
życia obywateli; wzywa Komisję do 
opracowania zintegrowanej strategii na 
rzecz socjalnych, publicznych i 
przystępnych cenowo mieszkań na 
szczeblu UE, aby zapewnić bezpieczne i 
dostępne mieszkania w przystępnych 
cenach, biorąc jednocześnie pod uwagę 
różnorodność polityk w państwach 
członkowskich, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i lokalnym; wskazuje, że 
Komisja może mieć ogromny wpływ na 
krajowe polityki dotyczące 
mieszkalnictwa, w szczególności poprzez 
polityki konkurencyjności związane z 
koncepcją „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” oraz 
stosowaniem zasad pomocy państwa;

Or. en
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Poprawka 242
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli;

Or. en

Poprawka 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz socjalnych, 
publicznych i przystępnych cenowo 
mieszkań na szczeblu UE, aby zapewnić 
bezpieczne i dostępne mieszkania w 
przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz socjalnych, 
publicznych i przystępnych cenowo 
mieszkań na szczeblu UE, aby zapewnić 
bezpieczne i dostępne mieszkania w 
przystępnych cenach, a także do poprawy 
działań mających na celu zaangażowanie 
wszystkich szczebli rządowych w pełną i 
konsekwentną realizację powszechnego 
prawa do godnego mieszkania;

Or. en
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Poprawka 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli;  
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

10. przypomina, że decyzje polityczne 
UE mają duży wpływ na rynki 
mieszkaniowe i życie obywateli; zauważa, 
że polityka niskich stóp procentowych 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
miała znaczny wpływ na wzrost czynszów i 
cen nieruchomości w niemieckich 
miastach; jest zdania, że plany renowacji i 
planowane regulacje UE dotyczące 
ochrony klimatu doprowadzą do dalszego 
wzrostu czynszów; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
mieszkalnictwa socjalnego;

Or. de

Poprawka 245
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz socjalnych, 
publicznych i przystępnych cenowo 
mieszkań na szczeblu UE, aby zapewnić 
bezpieczne i dostępne mieszkania w 
przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz socjalnych, 
publicznych, wolnych od segregacji i 
przystępnych cenowo mieszkań na 
szczeblu UE, tworząc odpowiednie ramy 
dla władz krajowych, regionalnych i 
lokalnych, aby zapewnić bezpieczne, 
zdrowe i dostępne mieszkania w 
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przystępnych cenach; 

Or. en

Poprawka 246
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
nalega, by Komisja opracowała 
zintegrowaną strategię obejmującą 
minimalne normy dotyczące zarówno 
komercyjnych, jak i socjalnych, 
publicznych oraz przystępnych cenowo 
mieszkań na szczeblu UE, aby zapewnić 
wszystkim, w tym migrantom 
zarobkowym, bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

Or. nl

Poprawka 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia krajowych strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań, aby zapewnić 
bezpieczne i dostępne mieszkania w 
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mieszkania w przystępnych cenach; przystępnych cenach;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa państwa do opracowania 
zintegrowanej strategii, by zwiększyć 
możliwości zakupu własnego mieszkania i 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

Or. fr

Poprawka 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania 
zintegrowanej strategii na rzecz 
socjalnych, publicznych i przystępnych 
cenowo mieszkań na szczeblu UE, aby 
zapewnić bezpieczne i dostępne 
mieszkania w przystępnych cenach;

10. przypomina, że unijne strategie 
polityczne, programy finansowania i 
instrumenty finansowe mają duży wpływ 
na rynki mieszkaniowe i życie obywateli; 
wzywa Komisję do opracowania wniosków 
dotyczących socjalnych, publicznych i 
przystępnych cenowo mieszkań na 
szczeblu UE, aby zapewnić bezpieczne i 
dostępne mieszkania w przystępnych 
cenach;

Or. hu
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje do wiadomości, że nie 
istnieje wspólna, uzgodniona na szczeblu 
UE definicja mieszkania socjalnego; 
ostrzega jednakże, że wąska definicja 
mieszkania socjalnego sprowadzająca go 
jedynie do „mieszkania dla obywateli w 
trudnej sytuacji lub grup mniej 
uprzywilejowanych społecznie, które na 
skutek niewypłacalności są niezdolne do 
uzyskania mieszkania na warunkach 
rynkowych” jest restrykcyjna i ogranicza 
kompetencje państw członkowskich do 
określania własnych usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym oraz 
usług świadczonych w interesie ogólnym; 
popiera zatem szerokie pojęcie mieszkania 
socjalnego stanowiące model 
uniwersalistyczny, w którym mieszkanie 
socjalne przeznaczone jest dla wszystkich 
obywateli w celu rozwoju wymieszanych 
społecznie dzielnic;

Or. en

Poprawka 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że polityka 
mieszkaniowa wchodzi w zakres 
kompetencji państw członkowskich; 
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zauważa, że wiele państw europejskich 
zmaga się z podobnymi wyzwaniami, 
obejmującymi łagodzenie niedoboru 
mieszkań dla rosnącej populacji, 
zapewnienie uzasadnionych kosztów 
utrzymania mieszkania, przeciwdziałanie 
segregacji oraz zmniejszanie wpływu 
budownictwa i mieszkalnictwa na 
środowisko; podkreśla jednak, że wspólne 
wyzwania nie zawsze muszą oznaczać, że 
wspólne rozwiązania są najlepsze oraz że 
te wyzwania mogą mieć wiele różnych 
rozwiązań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do ustanowienia 
przejrzystych kryteriów kwalifikujących 
do otrzymania mieszkania socjalnego lub 
finansowanego ze środków publicznych, 
aby zapewnić równy dostęp do takich 
mieszkań; zachęca państwa członkowskie 
do wprowadzenia krajowych strategii na 
rzecz zapobiegania segregacji społecznej, 
poprzez szerszą dystrybucję geograficzną 
mieszkań socjalnych, dostępnych dla 
wszystkich obywateli niezależnie od ich 
statusu, płci, religii lub pochodzenia;

Or. en

Poprawka 253
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca państwa członkowskie, 
aby współpracowały z sektorem 
bankowym w celu udzielania osobom bez 
mieszkania pragnącym je nabyć pożyczek 
na korzystnych warunkach, 
gwarantowanych przez państwo; zachęca 
państwa członkowskie do zwiększenia 
dostępu do kredytów dla osób, które 
należą do grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej; 

Or. ro

Poprawka 254
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. apeluje do Komisji, aby 
opracowała programy przeznaczone dla 
obywateli, którzy są zagrożeni 
niewypłacalnością zaciągniętych kredytów 
mieszkaniowych z powodu kryzysów 
gospodarczych lub społecznych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której mogliby 
oni zostać bez mieszkania;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje skreśla się
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uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi na poziomie nie wyższym 
niż 25 % dochodu netto gospodarstwa 
domowego;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego; 
stwierdza, że krajowe plany mieszkań w 
przystępnej cenie powinny stanowić część 
krajowych planów reform i wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ustanowienia konkretnych strategii 
mających na celu znoszenie barier 
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uniemożliwiających realizację prawa do 
mieszkania, takich jak dyskryminacja, 
finansjalizacja, spekulacje, drapieżne 
kredyty, zawłaszczanie ziemi, konflikty, 
przymusowe egzekucje, degradacja 
środowiska i podatność na klęski 
żywiołowe; wzywa Komisję do 
uwzględnienia rzeczywistości sytuacji 
społeczno-ekonomicznej obywateli UE i 
zmiany definicji Eurostatu dotyczącej 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi z 40 % do 25 %, co już 
stanowi jedną czwartą dochodu do 
dyspozycji gospodarstwa domowego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ i unijnych celów 
klimatycznych określonych w Zielonym 
Ładzie; ubolewa, że zbyt wiele zaleceń dla 
poszczególnych krajów nie zostało 
uwzględnionych, i wzywa państwa 
członkowskie do ich wdrożenia, zwłaszcza 
zaleceń dotyczących mieszkalnictwa; 
podkreśla potrzebę dopracowania 
wskaźnika cen nieruchomości 
mieszkalnych oraz rozważenia możliwości 
wprowadzenia na szczeblu europejskim 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
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dochodu netto gospodarstwa domowego;

Or. fr

Poprawka 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25% 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25% 
dochodu netto gospodarstwa domowego; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
rozważyły zastosowanie wyników 
węgierskiego systemu obniżania opłat za 
usługi użyteczności publicznej (ustawa 
LIV z 2013 r.), który wyklucza specjalne 
podatki od sieci energetycznych i włącza 
do opłat za użytkowanie sieci koszty 
związane z opłatami z tytułu transakcji 
finansowych, zapewniając tym samym 
ludności tańsze i innowacyjne źródła 
energii;

Or. hu

Poprawka 259
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi na poziomie nie wyższym 
niż 25 % dochodu netto gospodarstwa 
domowego;

11. odnotowuje uwzględnienie 
przystępności cen mieszkań w europejskim 
semestrze;

Or. en

Poprawka 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi na poziomie nie wyższym 
niż 25 % dochodu netto gospodarstwa 
domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

Or. pl
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Poprawka 261
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego; 
uważa, że mieszkanie jest przystępne 
cenowo, jeśli po jego opłaceniu pozostają 
środki na minimalne koszty utrzymania 
takie jak żywność, opieka zdrowotna i 
edukacja;

Or. fr

Poprawka 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 

11. zauważa, że wysokie koszty 
mieszkaniowe w nieproporcjonalnym 
stopniu dotykają osoby ubogie lub 
zagrożone ubóstwem; podkreśla, że w 
latach 2007–2017 we wszystkich 
państwach członkowskich UE 
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zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;  podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi na poziomie nie wyższym 
niż 25 % dochodu netto gospodarstwa 
domowego;

nieproporcjonalnie wzrosło średnie 
obciążenie ubogich gospodarstw 
domowych kosztami mieszkaniowymi; 
zauważa, że w 2017 r. 38 % ubogich 
gospodarstw domowych w UE musiało 
wydać ponad 40 % dochodu do dyspozycji 
na mieszkanie, przy czym w silnych 
gospodarkach, takich jak Niemcy 
(48,5 %), odnotowano dane powyżej 
średniej UE;

Or. de

Poprawka 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do pełnego i 
konsekwentnego wdrażania zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę dopracowania 
wskaźnika cen nieruchomości 
mieszkalnych oraz ustalenia progu 
odniesienia dla wskaźnika przeciążenia 
wydatkami mieszkaniowymi na poziomie 
nie wyższym niż 25 % dochodu netto 
gospodarstwa domowego;

Or. en

Poprawka 264
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25% 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż jedna trzecia 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

Or. sl

Poprawka 265
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na rozsądnym poziomie w stosunku do 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

Or. en
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Poprawka 266
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz ustalenia 
progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 40 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

Or. en

Poprawka 267
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; wskazuje na potrzebę otwarcia 
debaty politycznej na temat europejskiego 
wskaźnika przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi w celu ustanowienia 
ogólnounijnych polityk zmniejszających 
jego aktualny poziom;
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dochodu netto gospodarstwa domowego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyczyniały 
się w pozytywny sposób do wdrażania 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
dopracowania wskaźnika cen 
nieruchomości mieszkalnych oraz 
ustalenia progu odniesienia dla wskaźnika 
przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
na poziomie nie wyższym niż 25 % 
dochodu netto gospodarstwa domowego;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie przystępności cen mieszkań 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
do zapewnienia, aby wszystkie zalecenia 
dla poszczególnych krajów były w pełni 
realizowane i przyczyniały się w 
pozytywny sposób do wdrażania zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę dopracowania 
wskaźnika cen nieruchomości 
mieszkalnych oraz oceny progu 
odniesienia dla wskaźnika przeciążenia 
wydatkami mieszkaniowymi w całej UE;

Or. en

Poprawka 269
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych danych na temat rynków 
mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
niższym niż krajowy, za pośrednictwem 
Eurostatu [europejskie badanie dochodów i 
warunków życia ludności (EU-SILC)];

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych danych na temat rynków 
mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
niższym niż krajowy, za pośrednictwem 
Eurostatu [europejskie badanie dochodów i 
warunków życia ludności (EU-SILC)] oraz 
Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa 
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Energetycznego, biorąc pod uwagę 
rozdrobnienie krajowych rynków 
mieszkaniowych oraz różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do ustanowienia na szczeblu UE 
wielopoziomowego systemu 
monitorowania zarządczego przystępnych 
cenowo mieszkań w kontekście 
Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego; 
podkreśla potrzebę opracowania na 
poziomie UE kompleksowej definicji 
przestępności cenowej mieszkań, 
uwzględniając szeroką gamę wskaźników, 
takich jak odsetek eksmisji i poziom biedy;

Or. en

Poprawka 270
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych danych na temat rynków 
mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
niższym niż krajowy, za pośrednictwem 
Eurostatu [europejskie badanie dochodów i 
warunków życia ludności (EU-SILC)];

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych, porównywalnych danych 
wysokiej jakości na temat rynków 
mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
niższym niż krajowy, za pośrednictwem 
Eurostatu [europejskie badanie dochodów i 
warunków życia ludności (EU-SILC)];

Or. en

Poprawka 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych danych na temat rynków 

12. wzywa Komisję do zapewnienia 
dokładniejszych danych na temat rynków 
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mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
niższym niż krajowy, za pośrednictwem 
Eurostatu [europejskie badanie dochodów i 
warunków życia ludności (EU-SILC)];

mieszkaniowych, w tym na szczeblu 
regionalnym bądź lokalnym, za 
pośrednictwem Eurostatu [europejskie 
badanie dochodów i warunków życia 
ludności (EU-SILC)];

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy i finansowania inwestycji 
socjalnych, mających na celu 
rozwiązywanie problemów 
mieszkaniowych razem z partnerami 
społecznymi, społeczeństwem 
obywatelskim i sektorem prywatnym, 
ponieważ wiele z tych podmiotów odgrywa 
lub może odgrywać kluczową rolę w 
rozwoju i utrzymaniu odpowiednich 
rozwiązań mieszkaniowych dla osób w 
trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 273
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do ponownego zwoływania 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
mieszkalnictwa, do zaangażowania 
Parlamentu oraz do otwarcia go dla 
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zainteresowanych stron i przedstawienia 
zmienionej formy punktów kontaktowych 
w sprawie mieszkalnictwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia platformy 
wymiany najlepszych praktyk dotyczących 
zwalczania bezdomności i zapewnienia 
godnych i przystępnych cenowo mieszkań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie do 
większych inwestycji w dostępne domy 
opieki dla osób starszych, oferujących 
opiekę wysokiej jakości, dostępną dla 
szerszej populacji osób w podeszłym 
wieku;

Or. en

Poprawka 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych, w tym 
jasnych regulacji dotyczących wynajmu, 
mających na celu ochronę praw najemców 
i właścicieli zajmujących mieszkania oraz 
zapobieganie eksmisjom, również po 
podjęciu działań renowacyjnych i 
obejmujących osoby mieszkające w 
lokalach zwróconych przez państwo w 
ramach procesu restytucji, oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa najmu 
poprzez propagowanie długoterminowych 
umów najmu jako standardu oraz 
zapewnienie środków kontroli i 
przejrzystości czynszu;

Or. en

Poprawka 277
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
dotyczących środków kontroli i 
przejrzystości czynszu;

Or. en
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Poprawka 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę właścicieli 
zajmujących mieszkania przed eksmisją 
oraz do zapewnienia przejrzystości 
czynszu;

Or. de

Poprawka 279
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
przejrzystości czynszu i wyważonych 
środków stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania, które pozwolą 
pogodzić prawa i zwiększać 
bezpieczeństwo pomiędzy właścicielami a 
najemcami;

Or. en
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Poprawka 280
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz ustanowienie 
wiążących środków kontroli czynszu i 
obowiązku jego przejrzystości;

Or. fr

Poprawka 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę praw właścicieli 
nieruchomości oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu oraz zapewnienie środków kontroli i 
przejrzystości czynszu;

Or. hu
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Poprawka 282
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
miękkiej regulacji, takiej jak przejrzystość 
czynszu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze do wprowadzenia przepisów 
prawnych mających na celu ochronę 
najemców regularnie płacących czynsz i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

Or. fr

Poprawka 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu jako standardu oraz zapewnienie 
środków kontroli i przejrzystości czynszu;

13. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
wprowadzenia przepisów prawnych 
mających na celu ochronę najemców i 
właścicieli zajmujących mieszkania przed 
eksmisją oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu poprzez 
propagowanie długoterminowych umów 
najmu oraz zapewnienie środków kontroli i 
przejrzystości czynszu;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do państw członkowskich, 
by wzięły pod uwagę, że właściciele 
wynajmujący mieszkania muszą się liczyć 
z dzikimi lokatorami; należy zatem 
ustanowić odpowiednie przepisy 
umożliwiające szybkie usunięcie dzikich 
lokatorów, w przeciwnym wypadku 
właściciele takich mieszkań mogą bowiem 
ponieść znaczne straty finansowe, a 
niejednokrotnie są to osoby o niskich 
zarobkach czy osoby starsze, które 
czynszem dorabiają do emerytury;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że 25,1 % najemców 
mieszkań prywatnych w Europie wydaje 
na czynsz ponad 40 % dochodów; 
przypomina, że czynsze stale rosną; 
uważa, że aby mieszkania były 
rzeczywiście dla wszystkich przystępne, 
trzeba obniżyć czynsze;

Or. fr

Poprawka 287
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Chris MacManus

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. apeluje o zakaz eksmisji na bruk 
najemców i właścicieli zajmujących 
mieszkania; domaga się, by eksmitowani 
obywatele mogli dochodzić swoich praw 
przed sądem, zwłaszcza wobec banków 
żądających nieuczciwie wysokich spłat;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 14. zachęca państwa członkowskie do 
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prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
przypomina również, że zgodnie z 
zasadami europejskiego semestru 
ograniczono inwestycje w przystępne 
cenowo mieszkania; apeluje o to, by 
uchylić europejski semestr, dając tym 
samym Unii i państwom członkowskim 
pole manewru niezbędne do  
finansowania w miarę potrzeby inwestycji 
publicznych i społecznych, w 
szczególności na rzecz przystępnych 
cenowo mieszkań;

Or. fr

Poprawka 289
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru 
apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie przepisów sprawiedliwych 
zarówno dla właścicieli, jak i dla 
najemców, tak na potrzeby zawierania i 
wykonywania umów najmu, jak i 
rozwiązywania sporów prawnych 
mogących wyniknąć między nimi;

Or. ro
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Poprawka 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym;

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym;

Or. fr

Poprawka 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu lub wynajmowanym 
mieszkaniem, niezależnie od tego, czy są 
one prywatne, publiczne lub socjalne; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 293
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu, wynajmowanym 
mieszkaniem prywatnym a 
wynajmowanym mieszkaniem socjalnym; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

14. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki mieszkaniowej 
opartej na zasadzie neutralności między 
własnością domu lub wynajmowanym 
mieszkaniem, niezależnie od tego, czy są 
one prywatne, publiczne lub socjalne; 
wzywa Komisję do przestrzegania tej 
zasady w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (new)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
większej aktywności w zakresie 
korygowania niesprawności rynków 
mieszkaniowych poprzez m.in. 
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dostarczanie pełnych informacji na temat 
funkcjonowania rynków mieszkaniowych, 
liczby i geograficznego rozmieszczenia 
transakcji, kształtowania się cen 
poszczególnych segmentów rynku i 
potencjału rozwoju poszczególnych 
rynków mieszkaniowych;

Or. pl

Poprawka 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 b. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia zachęt i programów 
zwiększających dostęp do mieszkań dla 
osób młodych poprzez np. zachęty 
kredytowe czy najem z opcją wykupu;

Or. pl

Poprawka 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 c. wzywa państwa członkowskie do 
rozwoju polityki budownictwa 
mieszkaniowego, co będzie miało 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w 
kontekście pandemii koronawirusa;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 d. podkreśla, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
są narzędziami polityki mieszkaniowej i 
polityki społecznej, które cechują się 
wysoką efektywnością wsparcia m.in. w 
zakresie deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do działań 
na rzecz rozbudowy oferty mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do połowy 
2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 

skreśla się
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podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

Or. fr

Poprawka 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

skreśla się

Or. hu
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Poprawka 300
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do połowy 
2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; przypomina, że 
kryzys związany z COVID-19 zwrócił 
uwagę na fakt, że wzrost cen 
spowodowany finansjalizacją rynku 
mieszkaniowego zmusił do opuszczenia 
centrów miast pracowników o krytycznym 
znaczeniu oraz osoby zatrudnione w 
usługach publicznych; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do połowy 
2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
apeluje o utworzenie rejestru służącego 
przejrzystości deweloperów oraz osób 
fizycznych i prawnych wynajmujących 
mieszkania, dlatego że każdy ma prawo 
wiedzieć, kto dostaje jego czynsz, i dlatego 
że należy zapobiegać spekulacjom; wzywa 
państwa członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;
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Or. fr

Poprawka 301
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka, od kupna na 
wynajem do inwestycji instytucjonalnych 
za pośrednictwem udziałów w 
nieruchomościach i zagranicznego 
kapitału oraz schematów kupowania 
mieszkań bez zamiaru ich zamieszkania; 
wzywa Komisję do oceny wkładu unijnych 
strategii i przepisów w finansjalizację 
rynku mieszkaniowego oraz zdolności 
władz krajowych i lokalnych do 
zapewnienia prawa do mieszkania oraz, w 
stosownych przypadkach, do 
przedstawienia do połowy 2021 r. 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej; wzywa państwa członkowskie i 
władze lokalne do wspierania podmiotów 
oferujących mieszkania socjalne, 
spółdzielcze i publiczne jako sposób na 
promowanie mieszkań niespekulacyjnych;

Or. en
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Poprawka 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do połowy 
2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo oraz spójności 
społecznej i dostosowania przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób starszych, 
rodzin z dziećmi i osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. pl

Poprawka 303
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 15. z zaniepokojeniem zauważa 
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zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania, a także władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 304
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne; wzywa 
Komisję do oceny wkładu unijnych 
strategii i przepisów w finansjalizację 
rynku mieszkaniowego oraz zdolności 
władz krajowych i lokalnych do 
zapewnienia prawa do mieszkania; wzywa 
państwa członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia polityk sprzyjających 
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połowy 2021 r. wniosków ustawodawczych 
mających na celu przeciwdziałanie 
finansjalizacji rynku mieszkaniowego; 
wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wprowadzenia środków 
podatkowych mających na celu 
przeciwdziałanie inwestycjom 
spekulacyjnym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

inwestycjom długoterminowym na rynku 
mieszkaniowym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako aktywa społeczne i prawo człowieka; 
wzywa Komisję do oceny wkładu unijnych 
strategii i przepisów w finansjalizację 
rynku mieszkaniowego oraz zdolności 
władz krajowych i lokalnych do 
zapewnienia prawa do mieszkania oraz, w 
stosownych przypadkach, do 
przedstawienia do połowy 2021 r. 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym, a także 
zabezpieczenia budynków 
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przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

zdewastowanych, do których nie ma 
roszczeń, oraz do opracowania polityki 
planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym i polityk 
sprzyjających inwestycjom 
długoterminowym na rynku 
mieszkaniowym oraz do opracowania 
polityki planowania przestrzeni miejskiej i 
obszarów wiejskich sprzyjającej 
budowaniu mieszkań przystępnych 
cenowo, mieszaniu się różnych grup 
społecznych oraz spójności społecznej;
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Or. en

Poprawka 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

Or. en

Poprawka 308
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia środków podatkowych 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

15. z zaniepokojeniem zauważa 
zwiększoną finansjalizację rynku 
mieszkaniowego, w szczególności w 
miastach, w których inwestorzy traktują 
mieszkanie jako aktywa zbywalne, a nie 
jako prawo człowieka; wzywa Komisję do 
oceny wkładu unijnych strategii i 
przepisów w finansjalizację rynku 
mieszkaniowego oraz zdolności władz 
krajowych i lokalnych do zapewnienia 
prawa do mieszkania oraz, w stosownych 
przypadkach, do przedstawienia do 
połowy 2021 r. wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przeciwdziałanie finansjalizacji rynku 
mieszkaniowego; wzywa państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
wprowadzenia odpowiednich środków 
mających na celu przeciwdziałanie 
inwestycjom spekulacyjnym oraz do 
opracowania polityki planowania 
przestrzeni miejskiej i obszarów wiejskich 
sprzyjającej budowaniu mieszkań 
przystępnych cenowo, mieszaniu się 
różnych grup społecznych oraz spójności 
społecznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że przejrzystość w 
zakresie własności nieruchomości i 
transakcji dotyczących nieruchomości ma 
zasadnicze znaczenie dla zapobiegania 
zakłóceniom na rynku mieszkaniowym 
oraz dla zapobiegania praniu pieniędzy i 
uchylaniu się od opodatkowania w tym 
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sektorze; ponownie przypomina – w myśl 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy – o spoczywającym na 
Komisji obowiązku sporządzenia 
sprawozdania do 31 grudnia 2020 r. na 
temat konieczności zharmonizowania 
informacji dotyczących własności 
nieruchomości oraz wzajemnego 
połączenia rejestrów krajowych 
gromadzących takie informacje; 

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do lepszej ochrony 
kredytobiorców hipotecznych przed 
eksmisjami; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia istniejących 
lub – w razie potrzeby – przyjęcia nowych 
wiążących zasad postępowania dla 
kredytodawców, instytucji obsługujących 
kredyty i nabywców kredytów w celu 
uniknięcia wprowadzających w błąd 
praktyk, prześladowania i naruszania 
praw konsumentów, przynajmniej w 
przypadku kredytów hipotecznych; takie 
zasady powinny przede wszystkim 
precyzować wymagania dotyczące 
wykazania należytej i wykonalnej 
cierpliwości oprócz środków określonych 
w art. 28 dyrektywy 2014/17/UE; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków 
ustawodawczych dotyczących 
minimalnego wskaźnika wartości pożyczki 
na rynku kredytów hipotecznych; wzywa 
Komisję do rozważenia wpływu na rynki 
mieszkaniowe proponowanych przez nią 
zasad sekurytyzacji;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących 
usług hotelarskich; wzywa Komisję do 
włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 

skreśla się
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powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących 
usług hotelarskich; wzywa Komisję do 
włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji przez platformy obsługujące 
rynek krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

Or. en

Poprawka 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących 
usług hotelarskich; wzywa Komisję do 
włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego w miastach przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen;
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Or. hu

Poprawka 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących 
usług hotelarskich; wzywa Komisję do 
włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen;

Or. pl

Poprawka 315
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 

16. zauważa, że ekspansywny wzrost 
krótkoterminowego wynajmu wakacyjnego 
przyczynia się do ograniczenia liczby 
mieszkań na rynku i powoduje wzrost cen, 
a także ma wpływ na jakość życia;
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negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących 
usług hotelarskich; wzywa Komisję do 
włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; wzywa Komisję do włączenia 
do aktu prawnego o usługach cyfrowych 
propozycji wniosku dotyczącego 
obowiązkowej wymiany informacji dla 
platform na rynku krótkoterminowego 
wynajmu mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich, w tym obowiązkowej 
rejestracji, ograniczenia zezwoleń i 
specjalnych polityk strefowych; wzywa 
Komisję do włączenia do aktu prawnego o 
usługach cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych, z uwagi na fakt, że taki dostęp do 
informacji jest niezbędny dla władz w celu 
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zapewnienia dostępności mieszkań w 
przystępnej cenie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; wzywa Komisję do włączenia 
do aktu prawnego o usługach cyfrowych 
propozycji wniosku dotyczącego 
obowiązkowej wymiany informacji dla 
platform na rynku krótkoterminowego 
wynajmu mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen i tym samym 
gentryfikację, a także ma negatywny 
wpływ na jakość życia; wzywa Komisję do 
ustanowienia ram prawnych dotyczących 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
które dadzą władzom krajowym i lokalnym 
dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; domaga się, by na wynajem 
krótkoterminowy zezwolić jedynie 
właścicielom zajmującym mieszkania i 
tylko na określony czas; wzywa Komisję 
do włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

Or. fr

Poprawka 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; wzywa Komisję do włączenia 
do aktu prawnego o usługach cyfrowych 
propozycji wniosku dotyczącego 
obowiązkowej wymiany informacji dla 
platform na rynku krótkoterminowego 
wynajmu mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do oceny i – w razie potrzeby – 
zaproponowania modyfikacji istniejących 
już przepisów unijnych oraz do 
ustanowienia ram prawnych dotyczących 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
które dadzą władzom krajowym i lokalnym 
dużą swobodę w określaniu 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; wzywa Komisję do włączenia 
do aktu prawnego o usługach cyfrowych 
propozycji wniosku dotyczącego 
obowiązkowej wymiany informacji dla 
platform na rynku krótkoterminowego 
wynajmu mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań, które dadzą władzom krajowym 
i lokalnym dużą swobodę w określaniu 

16. zwraca uwagę, że ekspansywny 
wzrost krótkoterminowego wynajmu 
wakacyjnego przyczynia się do 
ograniczenia liczby mieszkań na rynku i 
powoduje wzrost cen, a także ma 
negatywny wpływ na jakość życia; wzywa 
Komisję do ustanowienia ram prawnych 
dotyczących krótkoterminowego wynajmu 
mieszkań w celu określenia 
proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
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proporcjonalnych zasad dotyczących usług 
hotelarskich; wzywa Komisję do włączenia 
do aktu prawnego o usługach cyfrowych 
propozycji wniosku dotyczącego 
obowiązkowej wymiany informacji dla 
platform na rynku krótkoterminowego 
wynajmu mieszkań, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych;

hotelarskich zapobiegających 
„turystyfikacji” i ubożenia centrów miast 
na szkodę mieszkańców; wzywa Komisję 
do włączenia do aktu prawnego o usługach 
cyfrowych propozycji wniosku 
dotyczącego obowiązkowej wymiany 
informacji dla platform na rynku 
krótkoterminowego wynajmu mieszkań, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że ponad 11 mln 
mieszkań w całej Unii Europejskiej stoi 
pustych; zauważa, że pomieściłyby one 
wszystkich bezdomnych i większość osób 
dotkniętych poważną deprywacją 
mieszkaniową w Unii; zwraca uwagę, że te 
pustostany przyczyniają się do spadku 
podaży mieszkań, a tym samym do wzrostu 
cen i spekulacji; apeluje do państw 
członkowskich, by wprowadziły wiążące 
przepisy, dzięki którym lokale te trafią na 
rynek najmu na warunkach zgodnych z 
kryteriami przyzwoitego standardu 
mieszkania;

Or. fr

Poprawka 321
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że w obliczu rosnącej w 
państwach członkowskich tendencji do 
posiadania własności, rodziny i młodzi 
ludzie oraz klasa robotnicza, która znosi 
wyrzeczenia przez całe życie, powinni 
mieć możliwość uzyskania własności bez 
dziedziczenia; wskazuje na potrzebę 
zwalczania zależności opłaty czynszu przez 
całe życie i promowania idei 
zróżnicowanych dzielnic w odniesieniu do 
zakupu po wynajmie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do promowania 
udziału najemców w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących 
standardu i kosztów renowacji; wyraża 
przekonanie, że fundusze publiczne 
powinny opierać się na projektach 
gwarantujących ścisły udział najemców w 
ich planowaniu i realizacji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję do promowania 
modelu neutralności wydatków 
mieszkaniowych (obejmujących czynsze, 
koszty energii i podatki lokalne), mając na 
względzie, że łączy on w sobie cele 
społeczne i klimatyczne, a także zapobiega 
eksmisjom z tytułu renowacji poprzez 
zapewnienie, że wzrost czynszu jest w 
pełni zrównoważony przez oszczędności z 
tytułu mniejszych kosztów zużycia energii;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
wprowadzania lokalnych systemów 
kontroli cen wynajmu w celu zapewnienia 
przystępności cen mieszkań i najmu na 
rynku wynajmu nieruchomości, czerpiąc 
inspiracje z najlepszych modeli 
europejskich i wymieniając się dobrymi 
praktykami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16d. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że brak uregulowania 
rynku nieruchomości oraz podmiotów 
finansowych operujących na tym rynku w 
celu zapewnienia wszystkim przystępnych 
cenowo i odpowiednich mieszkań, oznacza 
brak spełnienia ich zobowiązań w zakresie 
prawa do mieszkania; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia, że 
uregulują rynek nieruchomości w taki 
sposób, by w efekcie powstała 
wystarczająca liczba przystępnych cenowo 
mieszkań, by mieszkania nie stały puste 
oraz by część zysków z mieszkań lub z 
innych aktywności gospodarczych było 
przekierowanych na zabezpieczenie 
odpowiednich mieszkań dla gospodarstw 
domowych o niskim i średnim dochodzie, 
a także by środki te obejmowały 
zapobieganie jakiejkolwiek prywatyzacji 
mieszkań publicznych lub socjalnych, co 
mogłoby zmniejszyć zdolność państwa do 
zapewnienia prawa do odpowiedniego 
mieszkania, utrzymując ramy regulacyjne 
dotyczące najmu zachowujące 
bezpieczeństwo wynajmu i przystępnych 
cen dla wynajmujących, w tym poprzez 
nałożenie limitów na czynsze, kontrole lub 
zamrożenie czynszów w razie 
konieczności, wymagając pełnego i 
publicznego ujawnienia wszelkich 
inwestycji w budynki mieszkalne, aby 
ułatwić zapobieganie korupcji, prania 
brudnych pieniędzy, uchylania się od 
opodatkowania i unikania płacenia 
podatków, nakładając podatki na 
nieruchomości mieszkalne i spekulacje 
ziemią w celu ograniczenia odsprzedaży 
krótkoterminowej własności oraz na 
nieruchomości mieszkalne, które 
pozostają puste oraz znosząc ulgi 
podatkowe na fundusze inwestujące w 
nieruchomości;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16e. wskazuje, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym powinny 
co do zasady podlegać specyficznym 
wymaganiom krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, ponieważ do kompetencji władz 
lokalnych należy zidentyfikowanie i 
odpowiadanie na potrzeby mieszkaniowe i 
warunki życia różnych grup; przypomina, 
że istnieje możliwość zwolnienia z 
unijnych reguł konkurencji, jeśli wymaga 
tego realizacja niektórych usług w 
zakresie mieszkalnictwa świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; wzywa 
do włączenia sektora mieszkaniowego do 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, a nie tylko mieszkalnictwa 
socjalnego, ponieważ ma to kluczowe 
znaczenie dla zagwarantowania prawa do 
powszechnych, przystępnych cenowo i 
godnych warunków mieszkaniowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16f. przypomina, że mieszkania 
socjalne stanowią jedyny sektor w decyzji 



AM\1211950PL.docx 189/208 PE655.956v01-00

PL

w sprawie usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, dla którego 
Komisja Europejska określiła grupę 
docelową (obywatele znajdujący się w 
trudnej sytuacji lub grupy mniej 
uprzywilejowane społecznie), w 
odróżnieniu od szpitali i innych usług 
społecznych; wyraża przekonanie, że może 
to ograniczać przyjmowanie polityk 
dotyczących usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym 
mających na celu zapewnienie 
powszechnych mieszkań socjalnych i 
przystępnych cenowo i może utrudniać 
promowanie mieszania się różnych grup 
społecznych, różnorodności lokali 
mieszkaniowych, neutralności wynajmu 
mieszkania i zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich; wzywa Komisję do 
zmiany unijnych zasad dotyczących 
pomocy państwa, aby rozszerzyć grupę 
docelową dla przystępnych cenowo 
mieszkań, gwarantując tym samym podaż 
wystarczającej ilości powszechnych 
mieszkań w przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 

skreśla się
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metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

Or. hu

Poprawka 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań;

Or. pl

Poprawka 330
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
w pierwszej kolejności zlikwidowały lukę 
inwestycyjną w zakresie przystępnych 
cenowo mieszkań;
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umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje w 
szczególności o to, by do inwestycji 
dokonywanych w związku z przystępnymi 
cenowo mieszkaniami nie stosować 
kryteriów z Maastricht, bowiem tego 
rodzaju mieszkania to nie dług, tylko 
inwestycja; apeluje ponadto o stosowanie 
zharmonizowanej metody rozliczania 
amortyzacji przystępnych cenowo 
inwestycji w budynki mieszkalne;

Or. fr

Poprawka 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla państw członkowskich, aby 
mogły zrealizować niezbędne inwestycje 
publiczne w zakresie ekologii i usług 
socjalnych, w tym inwestycji związanych z 
rozwojem i poprawą w dziedzinie 
socjalnych, publicznych, przystępnych 
cenowo i energooszczędnych mieszkań; 
apeluje ponadto o stosowanie 
zharmonizowanej metody rozliczania 
amortyzacji przystępnych cenowo 
inwestycji w budynki mieszkalne;

Or. en

Poprawka 333
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 

17. podkreśla, że luka inwestycyjna w 
dziedzinie przystępnych cenowo mieszkań 
wynosi 57 mld EUR rocznie22a; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby w 
pierwszej kolejności zlikwidowały lukę 
inwestycyjną w zakresie przystępnych 
cenowo mieszkań; w tym kontekście 
wzywa do przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu, umożliwiającej 
zwiększenie przestrzeni fiskalnej dla 
zrównoważonych inwestycji publicznych, 
w szczególności w zakresie socjalnych i 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
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budynki mieszkalne; ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

__________________
22a Sprawozdanie grupy zadaniowej 
wysokiego szczebla ds. inwestycji w 
infrastrukturę społeczną w Europie: 
„Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe”(2018) 
(Zwiększenie europejskich inwestycji w 
infrastrukturę społeczną (2018)). 

Or. en

Poprawka 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. zauważa, że w 2017 r. łączne 
wydatki państw członkowskich na 
mieszkalnictwo socjalne stanowiły jedynie 
0,66 % produktu krajowego brutto Europy 
i uległy dalszemu obniżeniu; uważa, że – 
jak pokazują różne przykłady krajowe – 
polityka przeciwdziałania bezdomności 
wymaga zarówno budowy mieszkań 
socjalnych, jak i przystępnych cenowo 
małych mieszkań;

Or. de

Poprawka 335
Jordi Cañas
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do podjęcia środków, 
które zapewnią zwiększony dostęp do 
inwestycji mających na celu poprawę 
dostępu do przystępnych cenowo 
mieszkań, w szczególności wynajmu 
mieszkań socjalnych; apeluje ponadto o 
stosowanie zharmonizowanej metody 
rozliczania amortyzacji przystępnych 
cenowo inwestycji w budynki mieszkalne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; w tym 
kontekście wzywa do przeprowadzenia 
reformy paktu stabilności i wzrostu, 
umożliwiającej zwiększenie przestrzeni 
fiskalnej dla zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w pierwszej kolejności 
zlikwidowały lukę inwestycyjną w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
wzmocnienia zrównoważonych inwestycji 
publicznych, w szczególności w zakresie 
przystępnych cenowo mieszkań, a 
jednocześnie przypomina o znaczeniu 
paktu stabilności i wzrostu; apeluje 
ponadto o stosowanie zharmonizowanej 
metody rozliczania amortyzacji 
przystępnych cenowo inwestycji w 
budynki mieszkalne;

Or. fr
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Poprawka 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej;

skreśla się

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 

skreśla się
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finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 339
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
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odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej;

odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej; nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie zapewniły maksymalną 
przejrzystość i konkretne wcześniej 
ustalone normy przy wyborze 
beneficjentów mieszkań socjalnych w celu 
zatrzymania korupcji szerzącej się przy ich 
przyznawaniu oraz w celu zapobieżenia 
wynaturzaniu tych środków;

Or. ro

Poprawka 340
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej;

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było przyznawane osobom 
znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, a także młodym 
osobom, które zakładają rodziny i 
potrzebują odpowiednich warunków 
startowych, w celu stworzenia 
zróżnicowanych społecznie dzielnic i 
wzmocnienia spójności społecznej; ze 
względu na zróżnicowane potrzeby i 
okoliczności na obszarach miejskich i 
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wiejskich oraz na inne istotne czynniki, 
poziom lokalny i regionalny odgrywa 
kluczową rolę we właściwym 
ukierunkowaniu podejmowanych decyzji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej;

18. nalega, aby Komisja dostosowała 
definicję grupy docelowej w odniesieniu 
do mieszkalnictwa socjalnego i 
finansowanego ze środków publicznych w 
przepisach dotyczących usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, tak aby umożliwić 
władzom krajowym, regionalnym i 
lokalnym wspieranie dostępu do mieszkań 
dla wszystkich grup, których potrzeby w 
zakresie godnych i przystępnych cenowo 
mieszkań nie mogą zostać zaspokojone w 
ramach warunków rynkowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
finansowanie było nadal kierowane do 
osób znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w celu 
odblokowania inwestycji i zapewnienia 
przystępnych cenowo mieszkań, 
stworzenia zróżnicowanych społecznie 
dzielnic i wzmocnienia spójności 
społecznej; apeluje do Komisji, by 
zezwoliła na pomoc państwa na rzecz 
przystępnych cenowo mieszkań 
niezależnie od grupy docelowej;

Or. fr
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Poprawka 342
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że kryzys związany z 
COVID-19 pogłębił kryzys mieszkaniowy 
dotykający coraz większą część ludności 
pozbawionej środków, które pozwoliłyby 
na szukanie mieszkania prywatnego; 
apeluje o włączenie tej części ludności do 
grupy docelowej przystępnych cenowo 
mieszkań; apeluje również o 
wprowadzenie do 2021 r. moratorium na 
eksmisje ze względu na poważne skutki 
gospodarcze pandemii i trudności, jakie 
obywatele mają ze spłacaniem kredytu 
hipotecznego czy płaceniem czynszu;

Or. fr

Poprawka 343
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przyjmuje z zadowoleniem 
finansowanie socjalnych i przystępnych 
cenowo kredytów mieszkaniowych za 
pośrednictwem InvestEU oraz w ramach 
szerszego portfolio EBI; wzywa pilnie 
Komisję do zapewnienia, że fundusze 
europejskie i finansowanie z EBI staną 
się bardziej dostępne dla lokalnych i 
regionalnych podmiotów oferujących 
mieszkania socjalne, publiczne i 
przystępne cenowo; wzywa EBI do 
podjęcia próby wzmocnienia stosownych 
ofert pożyczkowych poprzez 
ukierunkowaną pomoc techniczną i 
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bliższą współpracę z pośrednikami 
finansowymi;

Or. en

Poprawka 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że niepewna praca oraz 
ubóstwo pracowników utrudnia dostęp do 
kredytu bankowego i znacząco zwiększa 
poziom przeciążenia wydatkami 
mieszkaniowymi; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przyjęcia 
wszelkich niezbędnych środków 
ustawodawczych w celu zwalczania 
niepewnego zatrudnienia i ubóstwa 
pracowników;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, że wszystkie przyszłe 
projekty budowy i remontu mieszkań będą 
dążyć do stworzenia budynków 
inteligentnych, w których zużycie wody i 
prądu może być monitorowane, a co za 
tym idzie bardziej opłacalne, zgodnie z 
celami klimatycznymi Unii Europejskiej;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. zauważa z głębokim niepokojem, 
że pandemia COVID-19 zwiększyła ilość 
przypadków przemocy domowej i 
wykorzystywania dzieci; wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w 
dodatkowe i odpowiednie schroniska 
przejściowe dla ofiar uciekających przed 
takimi sytuacjami;

Or. en

Poprawka 347
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, 
programu „Horyzont Europa” i Next 
Generation EU, a także do zapewnienia 
większej synergii między tymi 
instrumentami;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
inwestycji związanych z odbudową i 
zwiększaniem odporności, inicjatywy 
inwestycyjnej w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy 
inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII+), a także do 
zapewnienia większej synergii między 
tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania oparte na 
zasadzie neutralności między własnością 
domu i wynajmowanym mieszkaniem, 
niezależnie od tego, czy są one prywatne, 
publiczne lub socjalne, oraz walkę z 
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Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 350
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w odpowiednie, 
energooszczędne i przystępne cenowo 
mieszkania socjalne oraz w walkę z 
bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
związanych z odbudową i zwiększaniem 
odporności oraz narodowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, a 
także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 351
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w rożne rodzaje 
przystępnych cenowo i energooszczędnych 
mieszkań socjalnych, takich jak domy 
rodzinne i domy dla osób żyjących 
samotnie, oraz w walkę z bezdomnością i 
wykluczeniem mieszkaniowym za pomocą 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, InvestEU, 
EFS+, programu „Horyzont Europa” i Next 
Generation EU, a także do zapewnienia 
większej synergii między tymi 
instrumentami;

Or. en

Poprawka 352
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, 
programu „Horyzont Europa” i Next 
Generation EU, a także do zapewnienia 
większej synergii między tymi 
instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne za 
pomocą Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, InvestEU, 
programu „Horyzont Europa” i Next 
Generation EU oraz w walkę z 
bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą EFS+ i 
REACT-EU, a także do zapewnienia 
większej synergii między tymi 
instrumentami;

Or. en
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Poprawka 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o większą 
synergię między Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego, Funduszem na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
InvestEU, EFS+, programem „Horyzont 
Europa” i Next Generation EU, aby 
zapewnić odpowiednie zasoby na 
inwestycje w UE w przystępne cenowo 
mieszkania socjalne oraz przeciwdziałanie 
bezdomności i wykluczeniu 
mieszkaniowemu;

Or. hu

Poprawka 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne oraz 
w walkę z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
inwestycji w UE w przystępne cenowo i 
energooszczędne mieszkania socjalne i 
publiczne oraz w walkę z bezdomnością i 
wykluczeniem mieszkaniowym za pomocą 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, InvestEU, EFS+, programu 
„Horyzont Europa” i Next Generation EU, 
a także do zapewnienia większej synergii 
między tymi instrumentami;

Or. en



PE655.956v01-00 206/208 AM\1211950PL.docx

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. ubolewa, że podmioty lokalne czy 
małe organizacje nie zawsze są świadome 
finansowania ze środków publicznych i że 
procedury unijne mogą wydawać się 
odległe lub skomplikowane; proponuje 
utworzenie jednego funduszu, który 
zapewniałby synergię i łączył środki 
istniejących darczyńców, tak aby podmioty 
lokalne i małe organizacje mogły je łatwo 
zidentyfikować;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do ponownego 
ustanowienia sieci punktów kontaktowych 
w sprawie mieszkalnictwa dla państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
mechanizmu wymiany informacji i wiedzy 
oraz zwiększenia monitoringu 
zapotrzebowania na przystępne cenowo 
mieszkania i polityk w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, w tym w 
odniesieniu do miast i regionów;

Or. en



AM\1211950PL.docx 207/208 PE655.956v01-00

PL

Poprawka 357
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do lepszego 
promowania kredytów przyznawanych 
przez EBI władzom krajowym, 
regionalnym i lokalnym na poprawę 
ochrony inwestycji publicznych w usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 358
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję, by propagowała 
wykorzystanie programów europejskich 
do poprawy dostępności dzięki renowacji 
mieszkań;

Or. el

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Komisję do uznawania, 
wspierania i finansowania powiernictwa 
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nieruchomości wspólnotowych 
(Community Land Trusts) oraz innych 
form demokratycznego mieszkalnictwa 
zarządzanego przez daną społeczność i 
opartą na współpracy, jako pełnoprawne i 
realne sposoby zapewnienia mieszkań 
rynkowych i socjalnych, a także do 
zachęcania państw członkowskich, by 
również je uznawały;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Komisję o dalsze działania 
na rzecz zrównoważonego podejścia do 
użytkowania ziemi na obszarach 
miejskich, na przykład nadając priorytet 
odnowie opuszczonych domów zamiast 
budowania nowych (to samo odnosi się do 
obszarów przemysłowych);

Or. en


