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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2019/2187(INI)

9.9.2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 – 360
Návrh správy
Kim Van Sparrentak
(PE653.984v02-00)

Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých



PE655.956v01-00 2/193 AM\1211950SK.docx

SK

Am_Com_NonLegReport



AM\1211950SK.docx 3/193 PE655.956v01-00

SK

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

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ZEÚ), najmä na jej článok 3 ods. 3, 
a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), najmä na jej články 9, 14, 148, 
151, 153 a 160 a jej protokol č. 26 
o službách všeobecného záujmu,

— so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ZEÚ), najmä na jej článok 3 ods. 3, 
a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), najmä na jej články 9, 14, 148, 
151, 153, 160 a 168 a jej protokol č. 26 
o službách všeobecného záujmu,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Všeobecnú 
deklaráciu ľudských práv OSN, najmä na 
jej články 8 a 25,

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na ciele udržateľného 
rozvoja prijaté svetovými lídrami v 

— so zreteľom na ciele udržateľného 
rozvoja prijaté svetovými lídrami v 
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septembri 2015 a schválené Radou, ktorá 
vyjadrila svoj záväzok plniť tieto ciele, a 
najmä cieľ č. 11 – Udržateľné mestá a obce 
– v ktorom sa požadujú konkrétne ciele na 
rok 2030, aby sa zabezpečil prístup 
všetkých k primeranému, bezpečnému a 
cenovo dostupnému bývaniu a základným 
službám, zlepšenie podmienok bývania vo 
štvrtiach chudoby a na vyššiu úroveň sa 
pozdvihla inkluzívna a udržateľná 
urbanizácia a kapacita participatívneho, 
integrovaného a udržateľného plánovania a 
správy ľudských sídel vo všetkých 
krajinách,

septembri 2015 a schválené Radou, ktorá 
vyjadrila svoj záväzok plniť tieto ciele, a 
najmä cieľ č. 11 – Udržateľné mestá a obce 
– v ktorom sa požadujú konkrétne ciele na 
rok 2030, aby sa zabezpečil prístup 
všetkých k primeranému, bezpečnému a 
cenovo dostupnému bývaniu a základným 
službám, zlepšenie podmienok bývania vo 
štvrtiach chudoby a na vyššiu úroveň sa 
pozdvihla inkluzívna a udržateľná 
urbanizácia a kapacita participatívneho, 
integrovaného a udržateľného plánovania a 
správy ľudských sídel vo všetkých 
krajinách, ako aj cieľ č. 3 týkajúci sa 
zabezpečenia zdravého života a podpory 
blahobytu pre všetkých a v každom veku;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia WHO 
o bývaní a zdraví z roku 2018 (WHO 
Housing and health guidelines) s názvom 
Recommendations to promote healthy 
housing for a sustainable and equitable 
future (Odporúčania na podporu 
zdravého bývania v záujme udržateľnej a 
spravodlivej budúcnosti)1a,
__________________
1a 
https://www.who.int/publications/i/item/w
ho-housing-and-health-guidelines.

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

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Novú urbánnu 
agendu prijatú v októbri 2016 na 
konferencii Organizácie Spojených 
národov o bývaní a udržateľnom rozvoji 
miest (Habitat III), ktorá sa koná každých 
20 rokov,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 6
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu osobitnej 
spravodajkyne OSN pre primerané 
bývanie ako súčasť práva na primeranú 
životnú úroveň a pre právo na 
nediskrimináciu v tejto súvislosti z 30. 
decembra 2015 (A/HRC/31/54)1a, v ktorej 
analyzuje bezdomovectvo ako celosvetovú 
krízu v oblasti ľudských práv, ktorá si 
vyžaduje naliehavú celosvetovú reakciu,
__________________
1a 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
spx?si=A/HRC/31/54.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Eugen Tomac
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Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. júna 2020 o európskej ochrane 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov v 
kontexte krízy spôsobenej ochorením 
COVID-198a,
__________________
8a Prijaté texty, P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 15. januára 2020 o Európskej zelenej 
dohode8b,
__________________
8b Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Citácia 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie 
z 30. novembra 2017 o vykonávaní 

— so zreteľom na svoje uznesenie 
z 2. marca 2020 o európskej stratégii pre 
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európskej stratégie pre oblasť zdravotného 
postihnutia11,

oblasť zdravotného postihnutia na obdobie 
po roku 202011,

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 110. 11 Ú. v. EÚ C 356, 2.3.2020, s. 110.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 33 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OSN z 
26. decembra 2019 o usmerneniach pre 
vykonávanie práva na primerané bývanie, 
ktoré vydala osobitná spravodajkyňa OSN 
pre primerané bývanie ako súčasť práva 
na primeranú životnú úroveň a pre právo 
na nediskrimináciu v tejto súvislosti,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 33 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie 
CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov Rady 
Európy členským štátom o opatreniach na 
boj proti diskriminácii na základe 
sexuálnej orientácie alebo rodovej 
identity, najmä hlavu VIII (bývanie)1a,
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__________________
1a 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 33 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na druhý prieskum 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva týkajúci sa LGBTI z mája 2020,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 33 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na európsku iniciatívu 
občanov s názvom Housing for all 
(Bývanie pre všetkých)20a,
__________________
20a https://www.housingforall.eu/.

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

Návrh uznesenia
Citácia 33 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu Európskej 
komisie z júna 2020 s názvom Legal 
gender recognition in the EU: the 
journeys of trans people towards full 
equality (Legálne uznávanie rodovej 
rovnosti v EÚ: cesty transsexuálov 
smerom k plnej rovnosti)1a,
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/le
gal_gender_recognition_in_the_eu_the_j
ourneys_of_trans_people_towards_full_e
quality_web.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj 
za predpoklad života v podmienkach 
ľudskej dôstojnosti;

A. keďže Európska únia uznáva a 
rešpektuje právo na sociálnu pomoc a 
pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť 
dôstojnú existenciu všetkých osôb, ktoré 
nemajú dostatok zdrojov, a prístup k 
bývaniu treba považovať za predpoklad 
prístupu k základným právam, ako aj za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 16
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj 
za predpoklad života v podmienkach 
ľudskej dôstojnosti;

A. keďže prístup k bývaniu je 
štandardom, ktorý treba považovať za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti;

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti; keďže stredná dĺžka života 
ľudí bez domova je výrazne nižšia oproti 
celkovej populácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti;

A. keďže prístup k dôstojnému 
bývaniu je základným právom, ktoré treba 
považovať za predpoklad uplatňovania 
ďalších základných práv a prístupu k nim, 
ako aj za predpoklad života v podmienkach 
ľudskej dôstojnosti;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 19
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prístup k bývaniu je 
základným právom, ktoré treba považovať 
za predpoklad uplatňovania ďalších 
základných práv a prístupu k nim, ako aj za 
predpoklad života v podmienkach ľudskej 
dôstojnosti;

A. keďže prístup k bývaniu je právom 
každého človeka, ktoré je predpokladom 
pre uplatňovanie ďalších základných práv 
a prístupu k nim, ako aj predpokladom pre 
život v podmienkach ľudskej dôstojnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže, ako sa uvádza v článku 151 
ZFEÚ, Únia a členské štáty, rešpektujúc 
základné sociálne práva tak, ako sú 
stanovené v Európskej sociálnej charte 
podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v 
Charte základných sociálnych práv 
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pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, 
majú za cieľ podporovať zamestnanosť 
pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné 
podmienky tak, aby sa dosiahlo ich 
zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej 
úrovne, primeraná sociálna ochrana, 
sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi 
partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so 
zreteľom na permanentne vysokú 
zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v hierarchii ľudských 
potrieb poskytuje bývanie priestor na 
život, čím umožňuje splniť ďalšie 
základné a vyššie potreby;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Únia nemá priamu 
právomoc v oblasti politiky bývania;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže podľa článku 36 Charty 
základných práv Európskej únie Únia 
uznáva a rešpektuje prístup k službám 
všeobecného hospodárskeho záujmu, 
ktorý je ustanovený vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou, v súlade so 
zmluvami, s cieľom podporovať sociálnu 
a územnú súdržnosť Únie; keďže služby 
všeobecného záujmu sú služby, ktoré 
verejné orgány členských štátov 
klasifikujú ako služby všeobecného 
záujmu, a preto sa na ne vzťahujú 
osobitné záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme a môže ich poskytovať 
buď štát, alebo súkromný sektor; keďže 
tieto služby zahŕňajú sociálne bývanie do 
kategórie sociálnych služieb všeobecného 
záujmu, keďže tieto služby zodpovedajú 
potrebám zraniteľných občanov a sú 
založené na zásadách solidarity a 
rovnakého prístupu; keďže v oznámení 
Komisie o rámci kvality pre služby 
všeobecného záujmu v Európe sa 
zabezpečuje všetkým občanom prístup k 
základným službám a podporuje sa kvalita 
v oblasti sociálnych služieb;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže Európska komisia má 
významný počet právomocí týkajúcich sa 
trhu s bývaním, medzi ktorými okrem 
iného zdôrazňujeme: bankový dohľad, 
menovú politiku, úvery, hypotéky, postupy 
na vyrovnanie dlhu, intervenčné kapacity 
v prípade finančných bublín, verejné 
náklady na sociálne financovanie bývania 
a nesplácané úvery;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže vnútroštátne, regionálne 
a miestne orgány členských štátov majú 
povinnosť definovať vlastnú politiku 
bývania a vykonať kroky potrebné na 
dodržiavanie tohto základného práva na 
svojich trhoch s bývaním v súlade 
s potrebami svojich obyvateľov tak, aby 
každý občan mal prístup k dôstojnému 
a finančne dostupnému bývaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže podľa protokolu 26 k 
Zmluve o fungovaní Európskej únie by sa 
vykonávanie úloh služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ako napríklad 
poskytovanie sociálneho a cenovo 
dostupného bývania, malo zakladať na 
osobitných poslaniach, ktoré boli zverené 
na vnútroštátnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni, ktoré odrážajú potreby a 
primeranú podporu bývania a komunít;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže zlyhania trhu s bývaním 
ohrozujú sociálnu súdržnosť v Európe, 
zvyšujú bezdomovectvo a chudobu a 
znižujú dôveru v demokraciu; keďže na 
riešenie všetkých týchto výziev musia byť 
vnútroštátne a miestne orgány schopné 
prijať primerané politiky v oblasti bývania 
vrátane opatrení štátnej pomoci s cieľom 
vytvoriť podmienky a podporovať 
investície do sociálneho a cenovo 
dostupného bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže súkromné stavebné 
spoločnosti a investori majú 
bezprecedentnú prevahu v systémoch 
bývania a často oddeľujú bývanie od jeho 
sociálnej funkcie tým, že ho považujú za 
komoditu na špekulácie; keďže niektoré 
vnútroštátne postupy uľahčili a podnietili 
zmenu úlohy súkromného sektora v 
oblasti bývania, napríklad poskytnutím 
daňových úľav špekulantom s 
nehnuteľnosťami, daňového zvýhodnenia 
vlastníkom domov a „zlatých víz“ 
zahraničným investorom alebo 
prostredníctvom deregulácie trhov s 
prenájmom; keďže mnohé členské štáty 
prostredníctvom legislatívnych opatrení, 
politík a programov zaobchádzali s 
bývaním ako komoditou na obchodovanie 
a špekulácie, a nie ako so spoločensky 
prospešným statkom a ľudským právom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v EÚ žije stále viac osôb s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 
preplnených obydliach, je bez domova 
alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

B. keďže EÚ čelí bytovej kríze a čoraz 
viac osôb žijúcich v EÚ s nízkymi alebo 
strednými príjmami naráža na hranicu 
finančnej dostupnosti, nadmernej záťaže v 
podobe nákladov na bývanie a nezdravého, 
nekvalitného a energeticky neefektívneho 
bývania v preplnených obydliach (17,1 % 
obyvateľov EÚ27 žilo v preplnených 
obydliach), je bez domova alebo im hrozí 
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nútené vysťahovanie (4,3 % obyvateľov 
zažilo závažnú depriváciu v oblasti 
bývania)20b;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v EÚ žije stále viac osôb s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 
preplnených obydliach, je bez domova 
alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

B. keďže v niektorých regiónoch EÚ 
žije čoraz viac osôb s nízkymi alebo 
strednými príjmami naráža na hranicu 
finančnej dostupnosti, nadmernej záťaže v 
podobe nákladov na bývanie a nezdravého, 
nekvalitného a energeticky neefektívneho 
bývania v preplnených obydliach, je bez 
domova alebo im hrozí nútené 
vysťahovanie;

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v EÚ žije stále viac osôb s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 

B. keďže v EÚ stále viac osôb s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 
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preplnených obydliach, je bez domova 
alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

preplnených obydliach alebo je bez 
domova;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v EÚ žije stále viac osôb s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 
preplnených obydliach, je bez domova 
alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

B. keďže mnoho osôb žijúcich v EÚ s 
nízkymi alebo strednými príjmami naráža 
na hranicu finančnej dostupnosti, 
nadmernej záťaže v podobe nákladov na 
bývanie a nezdravého, nekvalitného a 
energeticky neefektívneho bývania v 
preplnených obydliach, je bez domova 
alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podiel obyvateľov EÚ, ktorí 
vynakladajú viac ako 40 % disponibilných 
príjmov na bývanie v rokoch 2010 až 2018 
predstavoval 10,2 %, hoci medzi 
členskými štátmi EÚ boli zaznamenané 
podstatné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže ceny bývania neustále 
medziročne rastú, pričom rastú rýchlejšie 
ako disponibilný príjem; keďže bývanie 
predstavuje v súčasnosti najvyššie výdavky 
pre európskych občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Európska únia si 
prostredníctvom Európskej zelenej dohody 
stanovila cieľ zvýšiť energetickú 
hospodárnosť budov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže miera bezdomovectva sa v 
posledných desiatich rokoch v mnohých 
členských štátoch EÚ zvýšila z dôvodu 
zvýšenia nákladov na bývanie, vplyvu 
hospodárskej krízy a pretrvávajúcich 
úsporných opatrení, čo viedlo k zhoršeniu 
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účinnosti verejných politík prijatých na 
boj proti bezdomovectvu vrátane 
zmrazenia alebo obmedzenia sociálnych 
programov a výhod;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže sa odhaduje, že trh s 
bývaním vygeneruje približne 25 biliónov 
EUR, a preto má zásadný význam na 
vytváranie pracovných miest a predstavuje 
hybnú silu hospodárskej činnosti, pričom 
ovplyvňuje okrem iného mobilitu 
pracovnej sily, energetickú efektívnosť, 
dopyt po infraštruktúre a odolnosť, 
udržateľnú dopravu a rozvoj miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže cenová dostupnosť bývania 
a podmienky bývania pre vlastníkov a 
nájomcov s nízkymi príjmami sa v 
posledných desaťročiach zhoršili; keďže 
takmer 38 % domácností ohrozených 
chudobou vynaložilo viac ako 40 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie; keďže 
počet ľudí ohrozených chudobou v EÚ 
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vzrastie na 156 miliónov, ak sa zohľadnia 
náklady na bývanie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže podľa odhadov nadácie 
Eurofound neprimerané bývanie stojí 
hospodárstva EÚ 195 miliárd EUR ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže náklady na prenájom v EÚ 
sa v poslednom desaťročí zvýšili a v 
rokoch 2007 až 2019 sa zvýšili aj ceny 
bývania v 22 členských štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže špekulatívne nadobudnutia 
nehnuteľností zohrávajú významnú úlohu 
pri pokračujúcom zvyšovaní cien 
nehnuteľností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Be. keďže úloha sociálneho bývania sa 
od 80. rokov 20. storočia znížila, keďže 
tlak na verejné výdavky sa zvýšil a 
liberalizácia a privatizácia prevládali pri 
vymedzovaní a vykonávaní politík v 
oblasti bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bf. keďže najnovšie dôkazy získané po 
vypuknutí pandémie COVID-19 
naznačujú, že v strednodobom horizonte 
môže hospodárska recesia a strata 
pracovných miest ďalej viesť k zvýšeniu 
záťažovej hranice nákladov na bývanie, 
ako aj k zvýšeniu miery bezdomovectva v 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bg. keďže kríza v oblasti bývania 
postihuje vážnejšie mestské oblasti v 
mnohých členských štátoch, v ktorých je 
zložité nájsť cenovo dostupné bývanie za 
trhové ceny, a to aj pre domácnosti so 
stredným príjmom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bh. keďže nedostatok verejných 
investícií do cenovo dostupného bývania v 
EÚ dosahuje 57 miliárd EUR ročne, čo sa 
týka najmä nedostatkov v oblastiach 
rozvoja sociálneho bytového fondu a 
platieb sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
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zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva; keďže 
pandémia COVID-19 mala ničivý vplyv na 
európsky trh práce, ktorý Medzinárodná 
organizácia práce odhaduje20a v druhom 
štvrťroku na stratu pracovného času na 
úrovni 44 miliónov pracovných miest na 
plný pracovný čas; keďže hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 môže 
zanechať milióny občanov v neschopnosti 
splácať svoj nájom alebo hypotéku;
__________________
20a Monitor MOP: COVID-19 a svet 
práce. Piate vydanie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 47
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva; keďže 
tieto riziká osobitne ohrozujú zraniteľné 
skupiny, ako sú menšiny, starší ľudia, 
osoby so zdravotným postihnutím alebo 
rodiny s jedným rodičom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť, dopyt po primerane 
veľkom životnom priestore a riziko 
núteného vysťahovania a bezdomovectva;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

C. keďže kríza COVID-19 v 
niektorých regiónoch EÚ ešte viac zvýšila 
neistotu v oblasti bývania, nadmernú 
zadlženosť a riziko núteného vysťahovania 
a bezdomovectva;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 50
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže kríza COVID-19 ešte viac 
zvýšila neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

C. keďže kríza COVID-19 by mohla 
ešte viac zvýšiť neistotu v oblasti bývania, 
nadmernú zadlženosť a riziko núteného 
vysťahovania a bezdomovectva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nedostatok vhodného 
bývania, ktorý má za následok 
neexistenciu materiálneho aspektu 
minimálne primeraného bývania a 
sociálneho aspektu bezpečného miesta na 
vytvorenie rodinných alebo sociálnych 
vzťahov a účasť na spoločenskom 
živote1a, predstavuje závažný problém pre 
mnohých občanov EÚ; keďže v 
súčasnosti nie sú známe presné údaje o 
počte ľudí bez domova v EÚ a striktne 
zozbierané údaje tvoria základ akejkoľvek 
účinnej verejnej politiky;
__________________
1a Správa osobitnej spravodajkyne OSN 
pre primerané bývanie ako súčasť práva 
na primeranú životnú úroveň a pre právo 
na nediskrimináciu v tejto súvislosti, 
A/HRC/31/54.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 zhoršila situáciu 
mimovládnych a charitatívnych 
organizácií, ktoré tradične pomáhajú 
ľuďom v ťažkých situáciách spojených s 
bývaním alebo v ťažkých životných 
situáciách, a viedla k neistote, pokiaľ ide 
o pokračovanie ich služieb;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže požiadavky na izoláciu v 
domácom prostredí a karanténu uložené 
členskými štátmi viedli k tomu, že veľký 
počet európskych občanov sa musí 
podeliť o ubytovanie s inými ľuďmi;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Európsky pilier sociálnych 
práv (EPSP) sa vo svojej zásade 19 zaoberá 
otázkami pomoci pri bývaní a 
bezdomovectva;

D. keďže Európsky pilier sociálnych 
práv (EPSP) sa vo svojej zásade 19 zaoberá 
otázkami pomoci pri bývaní a 
bezdomovectva a keďže Komisia 
oznámila, že predloží akčný plán na jeho 
vykonanie do februára 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže vymedzenie pojmu 
bezdomovectvo by malo zahŕňať 
neexistenciu materiálneho aspektu 
minimálne primeraného bývania a 
sociálneho aspektu bezpečného miesta na 
vytvorenie rodinných alebo sociálnych 
vzťahov a účasť na spoločenskom živote a 
malo by sa považovať za formu 
systémovej diskriminácie a sociálneho 
vylúčenia, pričom sa uznáva, že zbavenie 
domova vedie k sociálnej identite, 
prostredníctvom ktorej sa „bezdomovci“ 
konštituujú ako sociálna skupina 
podliehajúca diskriminácii a 
stigmatizácii; keďže ľudia bez domova by 
sa mali považovať za držiteľov práv, ktorí 
sú odolní v boji o prežitie a za dôstojnosť 
a ktorí musia byť uznaní za ústredných 
činiteľov sociálnej transformácie, ktorá je 
nevyhnutná na uplatnenie práva na 
primerané bývanie1a;
__________________
1a Správa osobitnej spravodajkyne OSN 
pre primerané bývanie ako súčasť práva 
na primeranú životnú úroveň a pre právo 
na nediskrimináciu v tejto súvislosti, 
A/HRC/31/54.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže bezdomovectvo je vážnym 
útokom na dôstojnosť, spolupatričnosť a 
život ako taký a je v zásade nezlučiteľné s 
cieľmi EÚ v oblasti sociálneho pokroku a 
s jej sociálnym modelom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže politika v oblasti bývania 
patrí do zodpovednosti členských štátov v 
súlade so zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v roku 2018 žilo 17,1 % 
obyvateľov EÚ v preplnených 
obydliach1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 59
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok;

vypúšťa sa

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok;

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok; keďže cenová dostupnosť 
bývania sa musí vnímať v jej celkovom 
vzťahu k príjmovým modelom a vývoju, 
distribučnej spravodlivosti a nadmernému 
nárastu nákladov na bývanie a má jasný 
rodový rozmer;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok;

E. keďže podľa Eurostatu existuje 
nedostatok sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania (9,6 % 
obyvateľov EÚ27 žilo v domácnostiach, 
ktoré na bývanie minuli 40 % alebo viac 
svojho ekvivalentného disponibilného 
príjmu)20c;
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__________________
20c https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok;

E. keďže sociálneho, cenovo 
prijateľného a dostupného bývania je 
nedostatok; keďže dostupnosť sociálneho, 
cenovo prijateľného a dostupného 
bývania sa v jednotlivých členských 
štátoch značne líši;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže zvýšenie záťažovej hranice 
nákladov na bývanie v EÚ je 
najvýraznejšie v dolnom kvintile (nárast o 
2,1 % od roku 2005); keďže podľa 
Eurostatu a Rozvojovej banky Rady 
Európy sa v porovnaní s rokom 2008 
znížili záťažové hranice nákladov na 
bývanie pri dvoch najvyšších príjmoch (t. 
j. pri kvintiloch s najvyšším príjmom) v 
porovnaní s rokom 2008, v prípade 
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dolného kvintilu je situácia opačná; 
keďže v prípade tretieho dolného kvintilu 
je záťažová hranica nákladov na bývanie 
stále vyššia ako v roku 2005;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže je možné pozorovať prudký 
a nepretržitý nárast cien bývania a 
trhových prenájmov, ku ktorému došlo v 
dôsledku vytvárania bohatých štvrtí 
(džentrifikácie), nadmerného zamerania 
na cestovný ruch a financializácie trhov s 
bývaním, najmä v mestách a mestských a 
prímestských oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v roku 2018 ceny bývania 
vzrástli takmer vo všetkých členských 
štátoch v porovnaní s rokom 2015; keďže 
ceny bývania v EÚ sa za posledné tri roky 
zvýšili v priemere o 5 %;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 66
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže len zriedkakedy sa problém 
bývania rieši z hľadiska prístupu 
k sociálnym bytom;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže nadmerná ochrana 
nájomníkov alebo pomalosť postupov 
vysťahovania vedie k inflácii záruk 
požadovaných pri prenájme bývania, 
a preto prispieva k zníženiu počtu 
súkromného ubytovania na trhu 
s nehnuteľnosťami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže verejné investície do 
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sociálneho bývania sa v posledných 
rokoch znížili; keďže výdavky vlád na 
sociálne bývanie (transfery a kapitálové 
výdavky) predstavujú len 0,66 % 
európskeho HDP, čo je nízke v porovnaní 
s historickými úrovňami a klesajúcim 
trendom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže reštitúcia majetku z obdobia 
pred druhou svetovou vojnou v niektorých 
krajinách EÚ spôsobila, že nájomcovia 
týchto domov sa stali veľmi zraniteľnou 
kategóriou, ktorá je trvalo ohrozená 
vysťahovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže bytový fond EÚ 
systematicky rastie, no nedostatok bývania 
zostáva vážnym problémom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 71
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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže krajiny, ktoré uplatňujú 
univerzálny model sociálneho bývania, 
majú obvykle veľké odvetvia bývania, a to 
všetko s hlavným cieľom podporovať 
sociálne miešanie s cieľom zabrániť 
sociálno-ekonomickej segregácii; keďže 
úroveň verejných výdavkov na výdavky 
súvisiace so sociálnym bývaním v Európe 
sa v jednotlivých krajinách líši, pričom 
niektoré krajiny kladú väčší dôraz na 
podporu nájomného bývania než iné; 
keďže výdavky na sociálne bývanie v 
porovnaní s inými oblasťami verejných 
výdavkov sú v mnohých krajinách 
zvyčajne nižšie; keďže však potreba 
sociálneho bývania je čoraz dôležitejšia 
(najmä v dôsledku finančnej krízy v roku 
2008), keďže jednotlivci s nižšími 
príjmami čelia zvýšenému finančnému 
tlaku, pokiaľ ide o oblasť bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže nárast dokončených 
projektov bývania výrazne nezlepšuje 
prístup k bývaniu pre tých, ktorých príjem 
je príliš nízky na to, aby si mohli dovoliť 
trhové nájomné, a príliš vysoký na to, aby 
mali nárok na sociálne bývanie; keďže 
tento problém sa týka najmä tých, ktorí 
vychovávajú deti samostatne, veľkých 
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rodín a mladých ľudí vstupujúcich na trh 
práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže v EÚ žije 28,5 % mladých 
ľudí vo veku 25 – 34 rokov s rodičmi; 
keďže toto číslo je ovplyvnené kultúrnymi 
faktormi, ako aj dostupnosťou bývania1b;
__________________
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ee. keďže 10 % ľudí v EÚ je 
nadmerne zaťažených nákladmi na 
bývanie1c;
__________________
1c 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a〈=en.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 75
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám;

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám; keďže 
neprimerané podmienky bývania a 
bezdomovectvo majú mimoriadne 
negatívny vplyv na duševné zdravie ľudí;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám;

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám; keďže 
WHO označila bývanie za kľúčové 
odvetvie pre opatrenia na riešenie 
nerovností v oblasti zdravia 20a;
__________________
20a 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/.

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám;

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
fyzické a duševné zdravie, pohodu a 
kvalitu života a dôstojnosť ľudí, ale aj na 
ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám;

F. keďže neprimerané podmienky 
bývania majú negatívny vplyv nielen na 
zdravie, pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj 
na ich prístup k zamestnaniu a k iným 
ekonomickým a sociálnym službám alebo 
vzdelaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže energetická chudoba je 
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pretrvávajúcim problémom, ktorý 
postihuje viac ako 50 miliónov ľudí v 
EÚ21a, a keďže pandémia COVID-19 
prehlbuje krízu a obmedzuje spotrebu 
energie a účty, ale zároveň zvyšuje počet 
pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie 
alebo časť svojho príjmu v jej dôsledku;  
keďže domácnosti s nižšími príjmami 
takisto platia za energiu viac;
__________________
Oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 
o Európskej zelenej dohode 
[COM(2019)0640], s. 9.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže ku kríze v oblasti bývania 
dochádza v bohatých aj menej bohatých 
krajinách, čo podnecuje sociálne 
vylúčenie a priestorovú segregáciu, 
neprimerane ovplyvňuje okrem iného 
chudobných pracujúcich, osamelých 
starších ľudí, rodiny s jedným rodičom, 
mladých ľudí, ktorí sa snažia založiť svoje 
domácnosti, ľudí so zdravotným 
postihnutím, migrantov a utečencov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže 2,1 % európskych občanov 
nemá vo svojich obydliach kúpeľňu, 
sprchu ani toalety; keďže väčšina týchto 
občanov žije v piatich členských štátoch: 
Rumunsko (27,7 %), Bulharsko (15,3 %), 
Litva (10,6 %), Lotyšsko (9,9 %) a 
Estónsko (5,3 %)20a;
__________________
20a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže vidiecke oblasti trpia 
nedostatočnými investíciami do prístupu k 
sanitácii a iným základným službám 
vrátane vody, plynu, centrálneho 
vykurovania a širokopásmového 
internetu;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže do roku 2050 sa očakáva, že 
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podiel ľudí vo veku 65 a viac rokov 
dosiahne 29 % celkového počtu 
obyvateľov EÚ[1] a keďže kríza COVID-
19 poukázala na neistú situáciu, v ktorej 
žijú mnohí starší ľudia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže značný podiel bývania v 
celej Európe predstavujú staré budovy, 
ktorým uplynulo obdobie očakávanej 
životnosti; keďže v regiónoch Európy s 
častejším výskytom zemetrasení je mnoho 
budov, ktoré nie sú vybavené na to, aby 
odolali zemetraseniam v rámci 
odporúčaných parametrov; keďže budovy, 
ktorým hrozí vysoké riziko zemetrasení, 
predstavujú nebezpečenstvo pre životy 
európskych občanov, najmä v prípade 
väčšieho zemetrasenia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže vo viac ako polovici 
členských štátov EÚ v súčasnosti na viac 
ako 500 obydlí pripadá 1 000 obyvateľov; 
keďže tento počet je najvyšší v krajinách, 
ktoré sú destináciami cestovného ruchu, v 
ktorých dovolenkové domy vybudované na 
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dovolenku počas hlavnej sezóny 
v centrách cestovného ruchu 
neprispievajú k splneniu širších potrieb 
spoločnosti v oblasti bývania1d;
__________________
1d https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-
Housing-stock-and-construction.pdf.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže vlna obnovy musí zohrávať 
dôležitú úlohu pri dosahovaní úspor 
energie, znižovaní nákladov a spotreby 
energie, a teda pri zmierňovaní 
energetickej chudoby a zlepšovaní 
pohodlia a hygienických a životných 
podmienok pre všetkých;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže prístup k dôstojnému a 
cenovo dostupnému bývaniu je ťažší pre 
ženy, mládež a ľudí v zraniteľnejších 
situáciách, ako sú mladé nezamestnané 
páry, osamelí rodičia, veľké rodiny, 
staršie osoby, LGBTI osoby, migranti, 
utečenci, osoby so zdravotným 



AM\1211950SK.docx 43/193 PE655.956v01-00

SK

postihnutím, osoby s fyzickými alebo 
psychiatrickými ochoreniami, ľudia z 
marginalizovaných komunít vrátane 
Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže pandémia COVID-19 
odhalila, že väčšina sezónnych 
pracovníkov v Európe nemá prístup k 
primeranému bývaniu, ktoré spĺňa 
požadované zdravotné požiadavky a 
požiadavky na dodržiavanie obmedzenia 
sociálnych kontaktov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže miera deprivácie v oblasti 
bývania v celej EÚ, ktorá zahŕňa podiel 
obyvateľstva žijúceho v obydliach 
nespĺňajúcich štandardy, je 17,7 %1e;
__________________
1e 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fd. keďže spoločnosti starnú a 
prechádzajú demografickými zmenami; 
keďže potreby bývania sa menia s vekom 
v súlade so zmenami životného štýlu alebo 
rodinnej situácie; keďže prekážky bývania 
zahŕňajú nedostupnosť, osamelosť, 
bezpečnostné obavy a náklady na údržbu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fe. keďže obydlia by mali byť 
bezpečné, pohodlné a ľahko udržiavané, 
pričom všetky tieto faktory sú mimoriadne 
dôležité pre starších ľudí;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európska únia sa pri vypúšťa sa
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vymedzovaní a realizácii svojich politík 
a činností zameriava na boj proti 
diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
či sexuálnej orientácie;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže podľa Európskej komisie sú 
domácnosti s deťmi vo všeobecnosti 
vystavené vyššiemu riziku závažnej 
deprivácie v oblasti bývania ako celková 
populácia a podiel detí, ktoré žijú v 
preplnenej domácnosti, bol vyšší v prípade 
detí z rodín s nižšími príjmami ako v 
celkovej populácii (vo väčšine krajín je 
takisto pravdepodobnejšie, že deti z tejto 
skupiny trpia v dôsledku nedostatočného 
vykurovania) a dostupnosť sociálneho 
bývania je prekážkou pre deti z rodín s 
nižšími príjmami v dôsledku 
nedostatočnej ponuky sociálneho bývania, 
čo vedie k dlhým čakacím lehotám; keďže 
príspevky na bývanie a dotácie na nájom 
často nepostačujú na pokrytie skutočných 
nákladov na bývanie a v niektorých 
krajinách veľmi prísne kritériá bránia 
prístupu zraniteľných skupín k 
príspevkom na bývanie; keďže nedostatky, 
ako je neschopnosť udržiavať primeranú 
teplotu v obydliach, stále postihujú 
podstatnú časť obyvateľstva vo väčšine 
členských štátov; keďže vykurované 
bývanie s bezpečnou pitnou vodou a 
sanitáciou alebo bývanie vo všeobecnosti 
je kľúčovým prvkom pre zdravie a pohodu 
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detí, ktorý prispieva k priaznivému 
prostrediu na ich rast a rozvoj; keďže 
primerané bývanie podporuje aj 
vzdelávanie a štúdium detí20d;
__________________
20d Štúdia uskutočniteľnosti záruky pre 
deti: Diskusný dokument cieľovej skupiny 
o deťoch žijúcich v neistých rodinných 
situáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže bezdomovectvo je na 
vzostupe najmenej v 24 členských štátoch, 
pričom v ktorúkoľvek noc v Európskej 
únii sa musí 700 000 ľudí bez domova 
vrátiť do útulku alebo prespať na ulici, čo 
je za posledných desať rokov nárast o 
70%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže hospodárska kríza z roku 
2008 výnimočne výrazne prispela k 
meniacim sa postojom k zapojeniu štátu 
do výstavby domov a budovanie 
sociálneho bývania sa stalo hlavnou 
súčasťou európskych hospodárstiev;
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Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
by Európska únia mala zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže Komisia oznámila 
nadchádzajúcu stratégiu pre rovnosť 
LGBTI osôb, ktorá sa má prijať vo 4. 
štvrťroku 2020;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže v druhom prieskume 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva týkajúcom sa LGBTI, sa 
zdôrazňuje, že jedna z piatich LGBTI osôb 
čelí bezdomovectvu a vylúčeniu v oblasti 
bývania, jeden z troch transsexuálov čelí 
bezdomovectvu a 39 % intersexuálnych 
osôb čelí bezdomovectvu; keďže z 
výsledkov vyplýva, že viac ako tretina 
(37 %) LGBTI osôb sa cítila 
diskriminovaná v iných oblastiach života, 
ako je práca, a že jedna z desiatich LGBTI 
osôb (11 %) zažila diskrimináciu pri 
hľadaní domu alebo bytu na kúpu alebo 
nájom (zo strany ľudí pracujúcich v 
súkromných alebo verejných bytových 
agentúrach alebo prenajímateľov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 poukázala na to, že boj proti 
bezdomovectvu je záležitosťou verejného 
zdravia a je možný, napríklad otvorením 
prázdnych hotelových izieb pre ľudí bez 
domova, ako aj zavedením moratória na 
vysťahovanie v niekoľkých členských 
štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže trh s plynom a energiou je 
jedným z najvýnosnejších obchodov na 
svete, ale takmer 7 % domácností v EÚ 
nie je schopných platiť účty za služby20e; 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže rastie počet prenajímaných 
obydlí; keďže mnohí nájomníci sa 
domnievajú, že prenajímatelia sa 
dostatočne nestarajú o svoje nájomné 
nehnuteľnosti;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže v štúdii Európskej komisie o 
právnom uznaní rodu v EÚ sa zdôrazňuje 
diskriminácia transrodových osôb v 
prístupe na trh s bývaním vrátane straty 
domov v dôsledku požiadavky na rozvod v 
niektorých postupoch pre uznanie rodu v 
EÚ a keďže prístup k právnemu uznaniu 
rodu zvyšuje pravdepodobnosť, že si 
transrodová osoba nájde bývanie v 
prípadoch, keď sa jej doklady zhodujú s 
rodovým vyjadrením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže dekarbonizácia 
hospodárstva EÚ v roku 2050 je 
spoločným cieľom v boji proti zmene 
klímy a energia, vykurovanie a chladenie 
budov je jednou z jej hlavných príčin;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže viac ako dve tretiny svetovej 
populácie budú do roku 2030 žiť v 
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mestách1f;
__________________
1f 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf.

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže bezdomovectvo je vážnym 
útokom na dôstojnosť, sociálne 
začlenenie a právo na život a je porušením 
práva na bývanie a ďalších ľudských 
práv popri práve na život vrátane 
nediskriminácie, zdravia, vody a sanitácie, 
bezpečnosti osôb a slobode pred krutým, 
ponižujúcim a neľudským 
zaobchádzaním; keďže ľudia bez domova 
a osoby žijúce v neformálnom bývaní 
často podliehajú kriminalizácii, 
obťažovaniu a diskriminačnému 
zaobchádzaniu z dôvodu svojho 
postavenia z hľadiska bývania, nemajú 
prístup k hygienickým zariadeniam, sú 
zhromažďovaní a vyháňaní z komunít a 
vystavení extrémnym formám násilia;

Or. en

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

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže Výbor ministrov Rady 
Európy odporučil členským štátom v 
CM/Rec(2010)5, aby sa prijali opatrenia 
na zabezpečenie účinného a rovnakého 
využívania prístupu k primeranému 
bývaniu pre všetky osoby bez 
diskriminácie na základe sexuálnej 
orientácie alebo rodovej identity; keďže 
okrem toho odporúča, aby sa náležitá 
pozornosť venovala rizikám 
bezdomovectva LGBTI osôb vrátane 
mladých ľudí a detí, ktoré môžu byť 
obzvlášť zraniteľné v dôsledku sociálneho 
vylúčenia, a to aj z vlastných rodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže počet mestských obyvateľov 
rastie, rovnako ako dopyt po menších 
obydliach, keďže sa zvyšuje počet 
domácností bez detí;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G e (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ge. keďže utečenci, žiadatelia o azyl, 
migranti, najmä osoby bez dokladov, 
osoby vysídlené v rámci krajiny, osoby bez 
štátnej príslušnosti, osoby so zdravotným 
postihnutím, deti a mládež, domorodé 
obyvateľstvo, ženy, LGBTI osoby, staršie 
osoby a príslušníci rasových, etnických a 
náboženských menšín majú neprimerane 
vysoké zastúpenie medzi ľuďmi žijúcimi v 
bezdomovectve, neformálnom bývaní a 
neprimeranom bývaní, často sú odsúvaní 
do najokrajovejších a najnebezpečnejších 
oblastí a často sa stretávajú s prierezovou 
diskrimináciou v dôsledku svojho 
postavenia z hľadiska bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ge. keďže podľa správy o svetovom 
trende v oblasti zelených budov z roku 
2016 sa počet zelených budov a budov 
šetrných k životnému prostrediu 
zdvojnásobuje každé tri roky na celom 
svete;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G f (nové)



PE655.956v01-00 54/193 AM\1211950SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gf. keďže výsledky správy o 
globálnom výskume biofilného dizajnu 
poukazujú na to, že najvyššia miera 
pohody súvisí s prirodzeným svetlom 
(44 %), izbovými rastlinami (20 %) a 
jasnými farbami (15 %); keďže v 
kanceláriách, ktoré zahŕňali tieto 
dizajnové prvky, sa pohoda pracovníkov 
zvýšila o 15 %, produktivita o 6 % a 
tvorivosť o 15 %1g;
__________________
1g Globálny vplyv biofilného dizajnu na 
pracovisku, 2016.

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gf. keďže nútené vysťahovanie sa 
vymedzuje ako trvalé alebo dočasné 
vyhostenie jednotlivcov, rodín a/alebo 
komunít proti ich vôli z domov a/alebo 
pôdy, ktoré obývajú, bez poskytnutia 
vhodných foriem právnej alebo inej 
ochrany, ktoré sú v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv, a prístupu k nim; keďže 
nútené vysťahovanie sa už dlho považuje 
za hrubé porušenie ľudských práv;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gg. keďže iniciatíva občanov 
„Housing for all“ vyzýva Európsku 
komisiu, aby zabezpečila ľahší prístup pre 
všetkých k sociálnemu a cenovo 
dostupnému bývaniu, neuplatňovanie 
Maastrichtských kritérií na verejné 
investície do sociálneho a cenovo 
dostupného bývania, lepší prístup k 
finančným prostriedkom EÚ pre 
neziskové a udržateľné stavebné 
spoločnosti, sociálne pravidlá a pravidlá 
založené na hospodárskej súťaži týkajúce 
sa krátkodobých prenájmov a 
zostavovanie štatistiky o potrebách 
bývania v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gg. keďže energetická hospodárnosť 
bytového fondu má priamy vplyv na 
energetickú chudobu a náklady na 
údržbu; keďže medzi osoby najviac 
postihnuté energetickou chudobou patria 
veľké alebo viacgeneračné rodiny, 
poľnohospodári, obyvatelia vidieckych 
oblastí, dôchodcovia a tí, ktorí žijú v 
domoch;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gh. keďže prieskum nadácie 
Eurofound v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 ukázal, že v apríli 2020 už 
38 % respondentov uviedlo zhoršenie 
svojej situácie, pričom 47 % uviedlo 
ťažkosti s uspokojením svojich potrieb – 
toto číslo stúplo na 87 % u 
nezamestnaných jednotlivcov; keďže z 
nich takmer 30 % malo už nedoplatky v 
súvislosti s platbami za služby a 22 % 
malo nedoplatky na nájomnom alebo 
splátkach hypotéky, pričom jedna pätina 
sa obávala stability ich ubytovania z 
dôvodu nedoplatkov20f;
__________________
20f 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/co
vid-19.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gi. keďže z prieskumu nadácie 
Eurofound vyplýva, že v roku 2016 malo 
14 % ľudí v EÚ28 nedoplatky, pretože 
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neboli schopní uskutočniť plánované 
platby týkajúce sa nájmu alebo hypotéky, 
spotrebiteľského úveru, pôžičiek od 
priateľov alebo rodiny alebo účtov za 
služby či telefón; keďže ak sa započítava 
podiel ľudí s ťažkosťami (alebo s 
veľkými ťažkosťami) s uspokojením 
svojich potrieb, ale bez akýchkoľvek 
nedoplatkov (zatiaľ), 21 % ľudí ohrozuje 
nadmerné zadlženie20g;
__________________
20g 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/addressing-household-
over-indebtedness.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G j (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gj. keďže zaťaženie spojené s 
nákladmi na bývanie je pre osoby so 
zdravotným postihnutím väčšie (v EÚ 
predstavuje záťažová hranica nákladov 
na bývanie 12,5 % v prípade ľudí so 
zdravotným postihnutím v porovnaní s 
9,9 % v prípade ľudí bez zdravotného 
postihnutia)20h;
__________________
20h 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true.

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

Návrh uznesenia
Podnadpis -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Získanie primeraného, energeticky 
účinného a zdravého bývania

Budovanie politiky sociálneho bývania v 
EÚ

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že právo na primerané 
bývanie sa uznalo za základné ľudské 
právo, pretože je neoddeliteľnou súčasťou 
základných hodnôt ľudských práv, ako sú 
dôstojnosť, rovnosť, začlenenie, blahobyt, 
bezpečnosť osoby a účasť verejnosti; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že právo na primerané 
bývanie a jeho postupná realizácia bude 
uznané a vykonateľné ako základné 
ľudské právo prostredníctvom platných 
európskych a vnútroštátnych právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh uznesenia
Odsek -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. domnieva sa, že právo na bývanie 
by sa nemalo úzko definovať ako prístup 
k sociálnemu bývaniu, ale v širšom zmysle 
ako právo žiť v domácnosti v mieri, 
bezpečnosti a dôstojnosti a malo by 
zahŕňať bezpečnosť držby, dostupnosť 
služieb, cenovú dostupnosť, 
obývateľnosť, prístupnosť a vhodné 
umiestnenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek -1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1b. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty majú voči občanom povinnosť 
zabezpečiť ich univerzálny prístup k 
dôstojnému a cenovo dostupnému 
bývaniu v súlade so základnými právami 
podľa článkov 16, 30 a 31 Európskej 
sociálnej charty a Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že investície 
do sociálneho a cenovo dostupného 
bývania sú nevyhnutné na zabezpečenie a 
zlepšenie kvality života všetkých občanov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
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

Návrh uznesenia
Odsek -1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1c. zdôrazňuje, že súčasná kríza v 
oblasti bývania súvisí s rastúcou sociálno-
ekonomickou nerovnosťou, rozsiahlou 
financializáciou v oblasti bývania a pôdy 
a neudržateľnými systémami bývania, v 
ktorých sa s bývaním zaobchádza ako s 
komoditou; domnieva sa, že kríza v oblasti 
bývania je kríza v oblasti ľudských práv, 
ktorá si vyžaduje reakciu v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že primerané 
politiky a opatrenia, ktoré podporujú 
primeranú ponuku bývania, sú kľúčové 
na vyváženie a posilnenie hospodárskeho 
rozvoja bývania v prospech celej 
spoločnosti a na zabezpečenie cenovo 
dostupného a prosperujúceho životného 
prostredia pre všetkých;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1d. varuje, že kríza v oblasti bývania 
by sa mohla počas krízy po pandémii 
COVID-19 a po nej zhoršiť okrem iného z 
dôvodu obmedzení vyplývajúcich z 
fiškálnych a rozpočtových pravidiel v 
Pakte stability a rastu a politických 
rozhodnutí prijatých v plánoch obnovy; 
zdôrazňuje, že preukázanie primeraného a 
cenovo dostupného bývania je spoločnou 
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zodpovednosťou členských štátov a 
Európskej komisie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby začlenili sociálny 
pokrok ako investičnú prioritu, spolu so 
zelenou a digitálnou transformáciou, do 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti s cieľom chrániť zraniteľné 
osoby pred negatívnym vplyvom súčasnej 
krízy a zahrnúť plány sociálneho pokroku 
do plánov na podporu obnovy a odolnosti, 
v ktorých sa uvedie, ako sa budú 
realizovať zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv a kam sa budú 
zameriavať sociálne investície vrátane 
investícií do sociálneho bývania; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zreformovali 
rámec správy hospodárskych záležitostí 
EÚ s cieľom chrániť práva občanov a 
systémy sociálneho zabezpečenia v 
situáciách hospodárskej krízy, a to aj 
prijatím paktu udržateľného rozvoja a 
sociálneho pokroku, čím sa sociálnym a 
ekologickým cieľom poskytne rovnaká 
právna vymáhateľnosť ako v prípade 
fiškálnej konsolidácie a finančnej 
stability;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1e. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
veľká časť európskeho obyvateľstva 
nemá prístup k primeranému bývaniu a že 
rastúce ceny za bývanie, náklady na 
bývanie a vylúčenie v oblasti bývania, 
najmä v ziskových a špekulatívnych 
častiach sektora, sociálna segregácia, 
hospodárska marginalizácia skupín s 
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nízkymi a strednými príjmami majú 
negatívne dôsledky pre obyvateľstvo EÚ a 
členských štátov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek -1 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1f. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa bývanie stalo základným kameňom 
európskych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek -1 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1g. domnieva sa, že prijaté opatrenia 
musia byť premyslené, konkrétne a 
zamerané na plnenie práva na bývanie v 
primeranom časovom rámci a že členské 
štáty musia vyčleniť dostatočné zdroje a 
uprednostňovať potreby znevýhodnených 
a marginalizovaných jednotlivcov alebo 
skupín žijúcich v neistých podmienkach 
bývania a zabezpečiť transparentné a 
participatívne rozhodovanie; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
poskytovanie dostatočného primeraného a 
cenovo dostupného sociálneho bývania na 
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pokrytie potrieb v oblasti bývania troch 
dolných kvintilov spoločnosti a do roku 
2030 znížili o polovicu záťažovú hranicu 
nákladov na bývanie v týchto skupinách; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaviedli normu, podľa ktorej by aspoň 
30 % všetkých nových domov malo byť 
cenovo dostupných pre skupinu s nižšími 
príjmami a aspoň 30 % by malo byť 
cenovo dostupných pre skupinu so 
strednými príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej 
spravodlivej sanitácii a hygiene a k 
cenovo dostupnej, spoľahlivej a 
udržateľnej energii, a tak prispeli k 
odstráneniu chudoby vo všetkých jej 
formách; opätovne vyzýva opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva členské štáty, aby všetkým 
zabezpečili prístup k dôstojnému bývaniu, 
a tak prispeli k odstráneniu chudoby; 
opätovne zdôrazňuje potrebu opatrenia 
týkajúceho sa moratória na odpájanie 
vykurovania v zimnom období;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili prístup k dôstojnému 
bývaniu vrátane kvalitnej a čistej pitnej 
vody, primeranej spravodlivej sanitácie, 
hygieny a kvality životného prostredia vo 
vnútorných priestoroch a k cenovo 
dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej energii 
pre všetkých, a tak prispeli k odstráneniu 
chudoby vo všetkých jej formách, 
podporili najzraniteľnejšie skupiny, 
najmä malé deti, staršie osoby, dlhodobo 
choré osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím, ľudí bez domova a Rómov s 
cieľom chrániť ich zdravie a blahobyt; 
opätovne vyzýva na opatrenie na úrovni 
EÚ: moratórium na odpájanie vykurovania 
v zimnom období; povzbudzuje členské 
štáty k tomu, aby zabezpečili minimálne 
dodávky vody a aby chránili ľudské práva 
zraniteľných domácností; vyzýva členské 
štáty, aby dodržiavali štandardy Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) 
týkajúce sa primeranej teploty bývania; 
žiada, aby sa revidované nariadenia o 
kvalite ovzdušia zosúladilo s normami 
WHO; žiada, aby sa na úrovni EÚ zaviedli 
minimálne povinné požiadavky na kvalitu 
vzduchu v interiéri, a to minimálne v 
súlade s usmerneniami WHO; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 

1. vyzýva členské štáty, aby všetkým 
zabezpečili prístup k dôstojnému bývaniu 
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dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva členské štáty, 
aby prijali opatrenia na úrovni celej EÚ 
na moratórium na odpojenie 
vykurovania; vyzýva členské štáty, aby 
splnili normy stanovené Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) pre 
primeranú teplotu bývania; žiada, aby sa 
revízia nariadenia o kvalite ovzdušia 
zosúladila s normami WHO;

vrátane kvalitnej a čistej pitnej vody a 
primeranej spravodlivej sanitácii a hygiene 
a k cenovo dostupnej, spoľahlivej a 
udržateľnej energii, a tak prispeli k 
odstráneniu chudoby vo všetkých jej 
formách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili rovnaký prístup k 
dôstojnému bývaniu bez ohľadu na 
geografickú polohu, a to vrátane kvalitnej 
a čistej pitnej vody a primeranej 
spravodlivej sanitácii a hygiene a k cenovo 
dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej 
energii, a tak prispeli k odstráneniu 
chudoby vo všetkých jej formách; 
opätovne vyzýva na opatrenie na úrovni 
EÚ: moratórium na odpájanie vykurovania 
v zimnom období; odsudzuje obchádzanie 
moratória tým, že v jesennom období sa 
nepripojuje vykurovanie, čím sa 
moratórium stane neúčinným; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO) v oblasti bývania a 
zdravia1a; žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;
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__________________
1a Svetová zdravotnícka organizácia. 
(2018) .WHO housing and health 
guidelines (Usmernenia WHO v oblasti 
bývania a zdravia). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby s osobitným zreteľom 
na pandémiu COVID-19 prísne 
dodržiavali základné pravidlá verejnej 
hygieny a verejného zdravia, ako aj 
štandardy primeranej teploty bývania 
stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO) a presadzovali ich 
dodržiavanie; žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 131
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Konstantinos Arvanitis
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; žiada 
takisto zavedenie európskeho zákazu 
prerušenia dodávok počas zimného 
obdobia; vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali štandardy primeranej teploty 
bývania stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO); žiada, aby sa 
revidované nariadenie o kvalite ovzdušia 
zosúladilo s normami WHO;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spolupracovali na podpore prístupu 
všetkých k útulku, dôstojnému bývaniu 
vrátane kvalitnej a čistej pitnej vody a 
primeranej spravodlivej sanitácii a hygiene 
a k cenovo dostupnej, spoľahlivej a 
udržateľnej energii, a tak prispeli k 
odstráneniu chudoby vo všetkých jej 
formách; opätovne vyzýva na opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
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Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali politiky, ktorých cieľom 
je zabezpečiť prístup k dôstojnému 
bývaniu vrátane kvalitnej a čistej pitnej 
vody a primeranej spravodlivej sanitácii a 
hygiene a k cenovo dostupnej, spoľahlivej 
a udržateľnej energii, a tak prispeli k 
odstráneniu chudoby vo všetkých jej 
formách; opätovne vyzýva na opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene, k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii a k 
napojeniu na kanalizáciu a vodovodné 
siete, a tak prispeli k odstráneniu chudoby 
vo všetkých jej formách; opätovne vyzýva 
na opatrenie na úrovni EÚ: moratórium na 
odpájanie vykurovania v zimnom období; 
vyzýva členské štáty, aby dodržiavali 
štandardy primeranej teploty bývania 
stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO); žiada, aby sa 
revidované nariadenia o kvalite ovzdušia 
zosúladilo s normami WHO;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 135
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým vrátane migrujúcich 
pracovníkov zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 136
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému a kvalitnému bývaniu vrátane 
kvalitnej a čistej pitnej vody a primeranej 
spravodlivej sanitácii a hygiene a k cenovo 
dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej 
energii, a tak prispeli k odstráneniu 
chudoby vo všetkých jej formách; 
opätovne vyzýva na opatrenie na úrovni 
EÚ: moratórium na odpájanie vykurovania 
v zimnom období; vyzýva členské štáty, 
aby dodržiavali štandardy primeranej 
teploty bývania stanovené Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO); žiada, 
aby sa revidované nariadenia o kvalite 
ovzdušia zosúladilo s normami WHO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo 
všetkých jej formách; opätovne vyzýva na 
opatrenie na úrovni EÚ: moratórium na 
odpájanie vykurovania v zimnom období; 

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k boju proti chudobe vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
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vyzýva členské štáty, aby dodržiavali 
štandardy primeranej teploty bývania 
stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO); žiada, aby sa 
revidované nariadenia o kvalite ovzdušia 
zosúladilo s normami WHO;

členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetkým zabezpečili prístup k 
dôstojnému bývaniu vrátane kvalitnej a 
čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej 
sanitácii a hygiene a k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak 
prispeli k odstráneniu chudoby vo všetkých 
jej formách; opätovne vyzýva na opatrenie 
na úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

1. vyzýva členské štáty, aby všetkým 
zabezpečili prístup k dôstojnému bývaniu 
vrátane kvalitnej a čistej pitnej vody a 
primeranej spravodlivej sanitácii a hygiene 
a k cenovo dostupnej, spoľahlivej a 
udržateľnej energii, a tak prispeli k 
odstráneniu chudoby vo všetkých jej 
formách; opätovne vyzýva na opatrenie na 
úrovni EÚ: moratórium na odpájanie 
vykurovania v zimnom období; vyzýva 
členské štáty, aby dodržiavali štandardy 
primeranej teploty bývania stanovené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO); žiada, aby sa revidované 
nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo s 
normami WHO;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali usmernenia WHO v oblasti 
zdravia a bývania a podelili sa o najlepšie 
postupy a úvahy realizované na 
vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad 
Domiscore, nástroj, ktorý navrhla 
francúzska Vysoká rada pre verejné 
zdravie a ktorý je zameraný na 
charakterizáciu bývania v súvislosti so 
zdravím prostredníctvom posúdenia 
niekoľkých faktorov, o ktorých je známe, 
že majú vplyv na zdravie20b;
__________________
20b 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
rtsdomaine?clefr=802. 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dodávatelia elektrickej energie 
prevezmú ochranné systémy na zaručenie 
domácich dodávok energie osobám v 
najväčšej núdzi, keďže prístup k 
základným verejnoprospešným službám, 
ako sú voda, elektrická energia a 
sanitácia, je nevyhnutný na splnenie 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja;

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
dohodu o dekarbonizácii hospodárstva 
EÚ v rámci právnych predpisov 
týkajúcich sa spotreby energie v 
súkromných a verejných budovách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania 
a dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; 
zdôrazňuje preto, že nájomníci i 
obyvatelia vlastných bytov by mali byť 
plne informovaní a zapojení do projektov 
obnovy a v ich dôsledku by sa im nemali 
zvyšovať celkové náklady;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 143
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy vrátane 
budov s viacerými bytmi obývaných 
vlastníkmi a rodinných domov, pri 
súčasnom zabezpečení primeranej kvality 
životného prostredia v interiéroch, riešení 
neprimeraného bývania a dostupnosti 
bývania a odstraňovaní energetickej 
chudoby s cieľom zabezpečiť sociálne 
spravodlivú transformáciu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa na 
nikoho nezabúda; zdôrazňuje úlohu, ktorú 
zohrávajú minimálne normy energetickej 
hospodárnosti pri stimulovaní objemu a 
hĺbky obnovy najmenej výkonných budov; 
zdôrazňuje preto, že nájomníci i obyvatelia 
vlastných bytov by mali byť plne 
informovaní a zapojení do projektov 
obnovy a v ich dôsledku by sa im nemali 
zvyšovať celkové náklady; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
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dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady; žiada teda, aby náklady 
nájomníka nepresahovali náklady na 
úsporu energie, ktoré dosiahol vďaka 
obnove; trvá na tom, že pri obnove 
bývania je potrebné chrániť nájomníkov 
pred núteným vysťahovaním;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady; zdôrazňuje, že členstvo v 
spoločenstve vlastníkov bytov a jeho 
predstavenstve by nemalo podliehať 
diskriminačným podmienkam, ako je 
štátna príslušnosť alebo jazykové 
požiadavky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli povinné členstvo v spoločenstvách 
vlastníkov bytov, keďže je to dôležité pri 
žiadaní o financovanie obnovy zo strany 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
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dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; 
zdôrazňuje preto, že nájomníci i obyvatelia 
vlastných bytov by mali byť plne 
informovaní a zapojení do projektov 
obnovy a v ich dôsledku by sa im nemali 
zvyšovať celkové náklady;

dostupnosti bývania; zdôrazňuje preto, že 
nájomníci i obyvatelia vlastných bytov by 
mali byť plne informovaní a zapojení do 
projektov obnovy a v ich dôsledku by sa 
im nemali zvyšovať celkové náklady;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií a energetickú 
účinnosť prostredníctvom obnovy budov 
vrátane budov sociálneho bývania a najmä 
budov s najhoršími parametrami v rámci 
vlny obnovy, pri súčasnom riešení 
neprimeraného bývania a dostupnosti 
bývania a odstraňovaní energetickej 
chudoby s cieľom zabezpečiť sociálne 
spravodlivú transformáciu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa na 
nikoho nezabúda; zdôrazňuje preto, že 
nájomníci i obyvatelia vlastných bytov by 
mali byť plne informovaní a zapojení do 
projektov obnovy a v ich dôsledku by sa 
im nemali zvyšovať celkové náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila využívanie energie z 
obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií 
obnovou budov sociálneho bývania a 
budov s najhoršími parametrami v rámci 
vlny obnovy, pri súčasnom riešení 
neprimeraného bývania a dostupnosti 
bývania a odstraňovaní energetickej 
chudoby s cieľom zabezpečiť sociálne 
spravodlivú transformáciu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa na 
nikoho nezabúda; zdôrazňuje preto, že 
nájomníci i obyvatelia vlastných bytov by 
mali byť plne informovaní a zapojení do 
projektov obnovy a v ich dôsledku by sa 
im nemali zvyšovať celkové náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 

2. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
znižovanie emisií obnovou, ako aj 
prípadnou demoláciou budov sociálneho 
bývania a budov s najhoršími parametrami 
v rámci vlny obnovy, pri súčasnom riešení 
neprimeraného bývania a dostupnosti 
bývania a odstraňovaní energetickej 
chudoby s cieľom zabezpečiť sociálne 
spravodlivú transformáciu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa na 
nikoho nezabúda; zdôrazňuje preto, že 
nájomníci i obyvatelia vlastných bytov by 
mali byť plne informovaní a zapojení do 
projektov obnovy a v ich dôsledku by sa 
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celkové náklady; im nemali zvyšovať celkové náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali neprimerane 
zvyšovať celkové náklady;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu 
stanovila zníženie emisií obnovou budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami v rámci vlny obnovy, pri 
súčasnom riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 

2. vyzýva členské štáty, aby znížili 
emisie prostredníctvom obnovy budov 
sociálneho bývania a budov s najhoršími 
parametrami, a zároveň pomáhali pri 
riešení neprimeraného bývania a 
dostupnosti bývania a odstraňovaní 
energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť 
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sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

sociálne spravodlivú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, v 
ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje 
preto, že nájomníci i obyvatelia vlastných 
bytov by mali byť plne informovaní a 
zapojení do projektov obnovy a v ich 
dôsledku by sa im nemali zvyšovať 
celkové náklady;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
obehové hospodárstvo v sektore 
stavebníctva: musia sa dodržiavať 
udržateľné a nízkouhlíkové stavebné 
normy a musí sa stanoviť používanie 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
materiálov bez škodlivých chemických 
látok a látok, ktoré ovplyvňujú zdravie 
obyvateľov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že budovy šetrnejšie k 
životnému prostrediu, ktoré sú postavené 



AM\1211950SK.docx 81/193 PE655.956v01-00

SK

tak, aby boli energeticky hospodárnejšie, 
využívali viac energie z obnoviteľných 
zdrojov a boli vybudované z 
ekologickejších a trvácnejších materiálov, 
prinesú rozsiahle sociálne (zníženie emisií 
CO2, lepšia kvalita ovzdušia), ako aj 
individuálne hospodárske výhody (menej 
peňazí vynaložených na vykurovanie a 
energiu); vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaradili zelené sociálne bývanie do 
svojich plánov investícií do bývania 
vrátane kritérií udržateľnosti sociálneho 
bývania, ako aj iných aspektov, ako je 
zabezpečenie prístupu k rekreačným 
zariadeniam, komunitným strediskám, 
parkom a zeleným plochám, ako spôsob 
zlepšenia životných podmienok 
obyvateľov; trvá na tom, že v rámci 
udržateľného sociálneho bývania by 
investície mali byť zamerané na 
financovanie budovania fyzickej 
komunitnej infraštruktúry (spoločenské 
strediská, športové zariadenia atď.), ako 
aj na podporu komunitných programov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 
fondu európskych budov; vyzýva tiež 



PE655.956v01-00 82/193 AM\1211950SK.docx

SK

% fondu európskych budov za rok; Komisiu a členské štáty, aby náležite 
riešili problém energetickej chudoby v 
súvislosti s cieľmi a zásadami 
Ekologického dohovoru;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3% 
fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3% 
fondu európskych budov za rok; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby 
uprednostňovali obnovu budov 
vystavených vysokému riziku zemetrasení 
v európskych regiónoch s častejším 
výskytom zemetrasení;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 157
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
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obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 
% fondu európskych budov za rok;

obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy, pretože investície v 
tejto oblasti môžu pôsobiť ako 
proticyklický zásah s významným 
potenciálom vytvárania pracovných miest; 
vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
plánoch ozdravenia a odolnosti 
uprednostnili obnovu, a tak prispeli k 
dosiahnutiu hĺbkovej obnovy najmenej 3% 
fondu európskych budov za rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3% 
fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy (napr. cenová 
dostupnosť, energetická modernizácia); 
vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
plánoch ozdravenia a odolnosti 
uprednostnili obnovu, a tak prispeli k 
dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3% fondu 
európskych budov za rok;

Or. el

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

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 
% fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 
% fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej a 
konkrétnej obnovy 3 % fondu európskych 
budov za rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 
3 % fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 
fondu európskych budov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 162
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU uprednostnila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti uprednostnili obnovu, a tak 
prispeli k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 
% fondu európskych budov za rok;

3. vyzýva Komisiu, aby vo 
viacročnom finančnom rámci a nástroji 
Next Generation EU podporila vlnu 
obnovy, osoby v zraniteľnej situácii 
postavila do ťažiska politík ozdravenia a 
zabezpečila všetkým rovnaký prístup k 
projektom obnovy; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojich plánoch ozdravenia a 
odolnosti podporili obnovu, a tak prispeli k 
dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 % fondu 
európskych budov za rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby 
prispôsobili budovy tak, aby spĺňali 
potreby starších osôb a osôb so 
zdravotným postihnutých, ako aj osôb s 
ťažkosťami spojenými s pohybom a 
zmyslami; zdôrazňuje, že bezpečné obydlie 
je také obydlie, v ktorom sa 
minimalizovali bezpečnostné riziká a 
maximalizovala sa jednoduchá reakcia na 
ne v prípade ich vzniku; zdôrazňuje, že 
úroveň tepla, svetla, hluku a zápachu v 
obydlí by mala byť pohodlná pre ich 
obyvateľov a že budovy by mali zahŕňať 
prvky prístupnosti, ako sú výťahy, rampy, 
široké chodby a dvere, nešmykľavé 
podlahy a vhodné schody so zábradlím; 
zdôrazňuje, že zariadenia v obydlí by 
nemali predstavovať priame bezpečnostné 
riziko, ak sa používajú nesprávne; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
uplatňovali obehové zásady na úrovni 
budov a výrobkov s povinnými 
ekologickými kritériami pri zvažovaní 
možností obnovy v prospech stavebných 
výrobkov z nízkouhlíkových, udržateľných 
a netoxických materiálov, ktoré je takisto 
jednoduché opraviť a opätovne používať, 
a aby podporili rýchly prechod na energie 
z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a 
chladenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby vždy 
zvážili kvalitu bývania z hľadiska rozvoja 
miest, architektúry a funkčnosti, t. j. 
kultúry bývania, a aby zabezpečili 
dostupnosť vysokokvalitného bývania pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali programy a stimuly pre 
rodiny, aby žili vo vzájomnej blízkosti, 
posilňovali medzigeneračné väzby a 
umožnili starším osobám, ktoré musia 
opustiť svoje domovy z finančných alebo 
zdravotných dôvodov, nájsť si nové 
ubytovanie, ktoré uspokojuje ich potreby 
bez toho, aby museli opustiť komunity, 
ktorých sú súčasťou už mnoho rokov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 167
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že pravidlá verejného obstarávania 
umožnia inovácie a dlhodobé partnerstvá, 
ako sú prístupy na úrovni menších 
územných celkov, v záujme obnovy v 
sektore sociálneho bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva členské štáty, aby účinne 
bojovali proti energetickej chudobe, 
zvyšovali energetickú hospodárnosť 
budov ich izoláciou a organizovali 
kampane na úsporu energie;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako 
priority v rámci akčného plánu EPSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie v oblasti 

vypúšťa sa
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bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva, a vyzýva členské štáty, 
aby za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova, a to aj 
vypracovaním ich národných stratégií pre 
oblasť bezdomovectva, v ktorých budú 
uvedené aktívne a reaktívne opatrenia na 
základe systémovej konzultácie s 
mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti bezdomovectva, chudoby a 
diskriminácie; zdôrazňuje dôležitosť zberu 
spoľahlivých údajov o bezdomovectve so 
zapojením príslušných mimovládnych 
organizácií a orgánov pôsobiacich v 
oblasti poskytovania služieb osobám, ktoré 
sú ohrozené alebo postihnuté 
bezdomovectvom; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala jednotné ukazovatele a 
monitorovanie v rámci EÚ; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako 
priority v rámci akčného plánu EPSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
členské štáty, aby za prioritu prijali 
zabezpečenie stáleho bývania pre ľudí bez 
domova; zdôrazňuje dôležitosť zberu 
spoľahlivých údajov o bezdomovectve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
členské štáty, aby navrhli a vykonávali 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve v spolupráci s 
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bezdomovectve; mimovládnymi organizáciami, ktoré 
poskytujú pomoc v tejto oblasti (napr. 
prostredníctvom programu FEAD), 
pričom sa zohľadnia účinky pandémie 
COVID-19;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 173
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova a aby zmenili 
systémy sociálnej ochrany, vykonávacie 
postupy a metodiky na podporu 
deinštitucionalizácie ľudí bez domova; 
zdôrazňuje dôležitosť zberu spoľahlivých 
údajov o bezdomovectve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
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úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby rešpektovala vnútroštátne 
stratégie v oblasti bezdomovectva; vyzýva 
členské štáty, aby vytvorili dostatok 
priestoru v dočasných útulkoch pre 
bezdomovcov, aby nikto nemusel stráviť 
noc na uliciach a usilovali sa o 
zabezpečenie stáleho bývania pre ľudí bez 
domova; zdôrazňuje dôležitosť zberu 
spoľahlivých údajov o bezdomovectve;

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova a pre osoby, 
ktoré majú najväčšie ťažkosti nájsť 
ubytovanie; zdôrazňuje dôležitosť zberu 
spoľahlivých údajov o bezdomovectve;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 176
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
význam spoľahlivého zberu údajov o 
bezdomovectve, ako aj výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako 
priority v rámci akčného plánu EPSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 

4. zdôrazňuje, že nárast 
bezdomovectva je spôsobený osobnými, 
individuálnymi a štrukturálnymi 
príčinami, ako je migrácia z tretích krajín, 
migrácia zapríčinená chudobou v rámci 
EÚ, a vývojom na vnútroštátnych trhoch 
s nehnuteľnosťami určenými na bývanie; 
zdôrazňuje, že situácia je v jednotlivých 
členských štátoch odlišná; vyzýva členské 
štáty na zber spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve a prespávaní na ulici a na 
výmenu informácií s cieľom vyriešiť tento 
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bezdomovectve; naliehavý sociálny problém;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako priority 
v rámci akčného plánu EPSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva, a to prijatím tzv. zásady 
bývanie predovšetkým; vyzýva členské 
štáty, aby za prioritu prijali zabezpečenie 
stáleho bývania pre ľudí bez domova; 
zdôrazňuje dôležitosť zberu spoľahlivých 
údajov o bezdomovectve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 179
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
a odstraňovaní bezdomovectva ako 

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na 
úrovni EÚ, ktorým je odstránenie 
bezdomovectva do roku 2030; vyzýva 
Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia 
na podporu členských štátov pri znižovaní 
bezdomovectva ako priority v rámci 
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priority v rámci akčného plánu EPSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby 
za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje 
dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;

akčného plánu EPSP; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla rámec EÚ pre vnútroštátne 
stratégie v oblasti bezdomovectva; vyzýva 
členské štáty, aby za prioritu prijali 
zabezpečenie stáleho bývania pre ľudí bez 
domova; zdôrazňuje dôležitosť zberu 
spoľahlivých údajov o bezdomovectve;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali program „bývanie ako 
priorita“ ako integrovanú stratégiu boja 
proti bezdomovectvu, v ktorej sa spája 
podporné bývanie so sociálnymi službami 
a integráciou ľudí bez domova do trhu 
práce; zdôrazňuje potrebu medzirezortnej 
a medzivládnej spolupráce pri rozvoji a 
vykonávaní takýchto stratégií, ako aj 
potrebu účasti kľúčových 
zainteresovaných strán, najmä ľudí 
postihnutých bezdomovectvom a 
organizácií pracujúcich s ľuďmi bez 
domova;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že bezdomovectvo 
vytvárajú a udržiavajú aj trhové a úsporné 
politiky, ktoré vykonáva Európska únia; 
naliehavo žiada Európsku úniu, aby 
prijala skutočnú sociálnu politiku 
a ambiciózne opatrenia v oblasti 
zamestnanosti s cieľom poskytnúť 
každému občanovi prostriedky na 
dôstojný život, v opačnom prípade sa 
bezdomovectvo nikdy neodstráni;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby sa vo svojej 
nadchádzajúcej stratégii pre rovnosť 
LGBTI osôb, najmä pokiaľ ide o mladých 
ľudí, osobitne zaoberala 
bezdomovectvom, aby vytvorila nástroje 
na zlepšenie zberu údajov, podporila 
výskum v celej EÚ a uľahčila výmenu 
prístupov k riešeniu problému LGBTI 
osôb, ktoré čelia bezdomovectvu, medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že Komisia by mala 
preskúmať vykonávanie existujúcich 
úspešných modelov, konkrétne modelu 
„bývanie ako priorita“, a to 
prostredníctvom primeraných fondov, ako 
sú Európsky sociálny fond plus a 
Európsky fond regionálneho rozvoja;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
jasné vymedzenie pojmov bezdomovectvo 
a dôstojné a cenovo dostupné bývanie s 
cieľom uľahčiť porovnávaciu analýzu 
údajov o bezdomovectve a bývaní v celej 
EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
finančnú podporu mladým ľuďom, ktorí 
začínajú žiť samostatný život, zlepšila 
prístup k informáciám o fondoch 
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zameraných na cenovo dostupné bývanie 
a zabezpečila, aby revidovaná záruka pre 
mladých ľudí prispievala k riešeniu 
problému bezdomovectva mladých ľudí, 
ktoré sa v mnohých krajinách EÚ zvyšuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. pripomína Komisii a členským 
štátom, že právo na primerané bývanie má 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
osobitný význam a že Dohovor o právach 
osôb so zdravotným postihnutím im 
ukladá povinnosti, ako je právo 
zabezpečiť týmto osobám primerané 
ubytovanie, samostatný život a začlenenie 
do komunity; varuje, že neprimeraný 
počet osôb so zdravotným postihnutím 
žijúcich v bezdomovectve predstavuje 
porušenie hmotného práva na rovnosť, a 
preto sa musí riešiť ako taký; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zlepšili 
prístup osôb so zdravotným postihnutím k 
bývaniu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4d. pripomína, že obmedzenie 
sociálnych kontaktov a karanténa v 
dôsledku pandémie COVID-19 mali 
dramatický vplyv na počet prípadov 
násilia páchaného na ženách; pripomína, 
že ekonomická nezávislosť žien sa 
ukázala ako kľúčový nástroj na boj proti 
rodovo motivovanému násiliu; vyzýva 
preto Komisiu, aby poskytla finančnú 
podporu ženám, ktoré sú obeťami rodovo 
motivovaného násilia a ktoré začínajú žiť 
samostatný život, a to s cieľom zlepšiť ich 
prístup k informáciám o fondoch 
zameraných na dostupné bývanie ako 
spôsob zlepšenia ich ekonomickej 
nezávislosti a životnej úrovne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 
kriminalizáciou ľudí bez domova;

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 
kriminalizáciou ľudí bez domova; vyzýva 
Agentúru Európskej únie pre základné 
práva, aby dôkladnejšie monitorovala 
trestné činy z nenávisti a incidenty 
motivované aporofóbiou; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich verejných politikách 
zaviedli mechanizmy na zaručenie 
bezpečnosti ľudí bez domova; a aby do 
svojich politík v oblasti verejnej 
bezpečnosti zaviedli aporofóbiu ako 
trestný čin z nenávisti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zakázali a riešili 
diskrimináciu na základe bezdomovectva 
alebo iného postavenia v oblasti bývania a 
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zrušili všetky právne predpisy a opatrenia, 
ktoré kriminalizujú alebo trestajú ľudí 
bez domova alebo správanie spojené s 
bezdomovectvom, ako napríklad spanie 
alebo jedenie na verejných 
priestranstvách, ako aj zákaz núteného 
vysťahovania ľudí bez domova z 
verejných priestranstiev a ničenie ich 
osobných vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 
kriminalizáciou ľudí bez domova;

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 
kriminalizáciou ľudí bez domova; vyzýva 
Agentúru Európskej únie pre základné 
práva, aby pozorne sledovala trestné činy 
z nenávisti proti ľuďom bez domova; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje 
mechanizmy na ochranu ľudí bez domova 
pred násilím a aby zahrnuli aporofóbiu – 
čo je nenávisť voči chudobným ľuďom – 
ako motiváciu pre páchanie trestných 
činov z nenávisti, ktorá by sa mala 
zohľadniť aj pri formulovaní verejnej 
politiky, programov a právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 5. opakuje svoju výzvu zo 16. januára 
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kriminalizáciou ľudí bez domova; 2014, aby sa skoncovalo s kriminalizáciou 
ľudí bez domova a aby sa zmenili 
diskriminačné postupy používané na 
zabránenie prístupu ľudí bez domova k 
sociálnym službám a útulku; vyzýva 
Komisiu, aby zohrávala svoju úlohu pri 
rýchlej zmene takýchto opatrení a aby sa 
dôrazne postavila proti akýmkoľvek 
nepriateľským opatreniam proti 
chudobným a marginalizovaným osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s 
kriminalizáciou ľudí bez domova;

5. opakuje svoju výzvu na podporu 
úsilia členských štátov poskytovať čo 
najskôr osobám postihnutým 
bezdomovectvom čo najväčší počet 
vhodných útulkov pre ľudí bez domova a 
zabezpečiť, aby orgány mali primerané 
kapacity a prostriedky na dodržiavanie a 
presadzovanie dodržiavania pravidiel 
verejného zdravia;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 192
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
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s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia;

s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali a propagovali 
mimovládne a charitatívne organizácie 
poskytujúce zdravotnícke a sociálne 
služby ľuďom bez domova a aby im 
pomáhali chrániť sa pred pandémiou 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia;

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci opatrení na 
zabránenie šíreniu vírusu COVID-19 
pomohla členským štátom pri poskytovaní 
dostupných európskych fondov sezónnym 
pracovníkom;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
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opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia;

opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19, najmä 
prostredníctvom moratórií na 
vysťahovanie a odpojenie od dodávok 
energie a prostredníctvom zabezpečenia 
dočasného bývania, a to tak dlho, ako to 
bude potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
potrebné, a aby po nich nasledovali 
adekvátne a trvalé riešenia;

6. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie výnimočných 
opatrení na predchádzanie bezdomovectvu 
a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti 
s krízou COVID-19 tak dlho, ako to bude 
odôvodnené výnimočnými okolnosťami, a 
aby po nich nasledovali adekvátne a trvalé 
riešenia;

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že ženy sú osobitne 
vystavené kríze v oblasti bývania; 
zdôrazňuje, že ženy sú viac postihnuté 
neistotou, a to najmä z dôvodu rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch medzi ženami 
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a mužmi, práce na kratší pracovný čas a 
nastoleného rozdelenia pracovného času 
a v dôsledku nedostatočného uznania 
povolaní, v ktorých majú prevahu ženy; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo 
svojich politikách bývania rozvíjali rodový 
prístup, najmä podporou žien, ktoré sa 
nachádzajú v osobitných situáciách, ako 
sú napríklad slobodné matky, a 
zohľadnením osobitných otázok 
týkajúcich sa žien bez domova, ako je 
najmä odlúčenie od detí, stigmatizácia, 
či nedostatok bezpečných a chránených 
miest;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že bezdomovectvo žien 
je často menej viditeľné a treba ho 
osobitne riešiť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby vypracovali rodový prístup vo 
svojich stratégiách bezdomovectva s 
cieľom podporiť ženy, ktoré čelia 
bezdomovectvu, ktoré často trpeli v 
dôsledku komplexnej traumatizácie a sú 
vystavené retraumatizácii, ako je domáce 
násilie a zneužívanie, odlúčenie od svojich 
detí, stigmatizácia a nedostatok 
bezpečných a zabezpečených priestorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so 
stanoveným cieľom jej zníženia, a to aj 
pokiaľ ide o chudobu detí; požaduje 
európsky rámec pre systémy minimálneho 
príjmu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so 
stanoveným cieľom jej zníženia, a to aj 
pokiaľ ide o chudobu detí; požaduje 
európsky rámec pre systémy minimálneho 
príjmu;

7. konštatuje, že miera chudoby 
zostáva neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, 
že vytváranie pracovných miest je 
najlepším spôsobom boja proti chudobe; 
domnieva sa, že mzdy zamestnancov by 
mali zodpovedať výkonu; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že mzdy 
zamestnancov im umožnia dôstojný život 
v ich vlastnej krajine; odmieta európsky 
rámec pre systémy minimálneho príjmu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 200
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje prijatie záväznej 
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pre systémy minimálneho príjmu; európskej rámcovej smernice pre systémy 
minimálneho príjmu; zdôrazňuje, že 
systémy minimálneho príjmu by mohli 
predchádzať vážnej materiálnej deprivácii 
domácností, mali by z nej domácnosti 
vymaňovať a mali by umožňovať príjem 
nad hranicou chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu prijať európsku záruku pre deti s 
cieľom zabezpečiť, aby každé dieťa v EÚ 
malo okrem iného prístup k dôstojnému 
bývaniu; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu; vyzýva na 
vypracovanie stratégie na uľahčenie 
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integrácie ľudí bez domova do trhu práce;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu, ktorý 
zohľadní podiel výdavkov na bývanie na 
priemernom disponibilnom príjme v 
každom členskom štáte;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; vyzýva Komisiu, aby 
najneskôr do roku 2021 predložila záruku 
EÚ pre deti; požaduje európsky rámec pre 
systémy minimálneho príjmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili vlastný rámec pre systémy 
minimálneho príjmu;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 206
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;
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pre systémy minimálneho príjmu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 208
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí; požaduje európsky rámec 
pre systémy minimálneho príjmu;

7. požaduje komplexnú integrovanú 
stratégiu boja proti chudobe so stanoveným 
cieľom jej zníženia, a to aj pokiaľ ide o 
chudobu detí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili právo detí na primerané 
bývanie vrátane súvisiacej podpory 
rodičov, ktorí majú ťažkosti s udržaním 
bývania alebo prístupom k nemu, s 
cieľom zabezpečiť, aby zostali so svojimi 
deťmi, a vyzýva tiež Komisiu a členské 
štáty, aby venovali osobitnú pozornosť 
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mladým dospelým, ktorí odchádzajú z 
ústavov starostlivosti o deti; v tomto 
zmysle vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh na rýchle prijatie európskej záruky 
pre deti s cieľom zabezpečiť prístup 
každého dieťaťa v Európe k bezplatnému 
kvalitnému vzdelávaniu, starostlivosti o 
deti, zdravotnej starostlivosti, dôstojnému 
bývaniu a primeranej výžive s rozpočtom 
20 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že finančné výhody v 
oblasti bývania sa musia zvýšiť a doplniť 
o zákonom stanovené minimálne mzdy 
nad hranicou relatívnej chudoby s cieľom 
okrem iného zlepšiť prístup k dôstojnému 
bývaniu pre všetkých v EÚ; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje prvoradý význam 
prijatia smernice EÚ o minimálnych 
mzdách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby prijali opatrenia a realizovali 
programy pre mladých ľudí, ktorí dovŕšili 
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vek 18 rokov a v prípade ktorých hrozí, že 
sa z nich stanú ľudia bez domova; 
zdôrazňuje dôležitosť zberu spoľahlivých 
údajov o bezdomovectve;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. požaduje jednotné vymedzenie 
pojmu bezdomovectvo v EÚ, ktoré by 
umožnilo systematické porovnávanie a 
posudzovanie rozsahu bezdomovectva v 
rôznych krajinách EÚ; a umožnilo by 
systematické monitorovanie miery 
bezdomovectva na úrovni EÚ 
prostredníctvom inštitúcií, ako je 
Eurostat;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 

vypúšťa sa
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rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú 
ľudí bez domova, začala postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú 
ľudí bez domova, začala postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí 
bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu, bojovali proti rasizmu a 
protirómskym náladám a garantovali 
zákaz diskriminácie zo všetkých dôvodov 
uvedených v článku 21 Charty základných 
práv EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili uplatňovanie charty, ako aj 
smernice o rasovej rovnosti a rámca EÚ 
pre vykonávanie národných stratégií 
integrácie Rómov a UNCRPD; žiada, aby 
venovali osobitnú pozornosť prierezovej 
diskriminácii; vyzýva Radu, aby urýchlene 
prijala horizontálnu antidiskriminačnú 
smernicu; vyzýva Komisiu, aby účinne 
vyhodnotila politický záväzok členských 
štátov a aby začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti proti členským 
štátom, ktoré neuplatňujú 
antidiskriminačné právne predpisy EÚ 
alebo ktoré kriminalizujú ľudí bez domova;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti;
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predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú 
ľudí bez domova, začala postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú 
ľudí bez domova, začala postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým prístup k bývaniu a 
garantovali zákaz diskriminácie zo 
všetkých dôvodov uvedených v článku 21 
Charty základných práv EÚ; vyzýva 
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Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú 
ľudí bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Komisiu, aby 
proti členským štátom, ktoré neuplatňujú 
antidiskriminačné právne predpisy EÚ, 
začala postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 222
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí 
bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým vrátane migrujúcich 
pracovníkov rovnaký prístup k dôstojnému 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí 
bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 223
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým rovnaký prístup k 
bývaniu a garantovali zákaz diskriminácie 
zo všetkých dôvodov uvedených v článku 
21 Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí 
bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

8. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili všetkým prístup k bývaniu a 
garantovali zákaz diskriminácie zo 
všetkých dôvodov uvedených v článku 21 
Charty základných práv EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie charty, ako aj smernice o 
rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby 
urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva 
Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí 
bez domova, začala postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 8 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali výstavbu nových cenovo 
dostupných domov s cieľom zabezpečiť 
rovnakú dostupnosť bývania pre všetkých 
bez diskriminácie;

Or. el

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

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že podmienky rómskeho 
obyvateľstva naďalej vzbudzujú 
mimoriadne starosti, keďže mnohí 
Rómovia často žijú v segregovaných 
obydliach charakterizovaných 
nevyhovujúcimi životnými podmienkami; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do navrhovania, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
všetkých etáp projektov bývania s cieľom 
účinne zabezpečiť, aby im boli poskytnuté 
informácie, ktoré im umožnia využívať 
existujúce fondy, ako aj aby sa 
uplatňovali antidiskriminačné politiky a 
mechanizmy s cieľom predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a 
primerané táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií, a to aj z dôvodu nebezpečenstiev 
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súvisiacich s epidémiou COVID-19, 
a naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby plánovaný Fond na spravodlivú 
transformáciu využili na zlepšenie 
situácie Rómov v oblasti bývania, zdravia 
a zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov, 
ako aj ďalších národnostných a 
jazykových menšín, naďalej vzbudzujú 
mimoriadne starosti; vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali Rómov-príjemcov, ako aj 
príjemcov z ďalších národnostných a 
jazykových menšín, do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
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vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií, ako aj vzdelávacích kampaní a 
kampaní na zvyšovanie informovanosti 
verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov a 
iných menšín naďalej vzbudzujú 
mimoriadne starosti; vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali Rómov-príjemcov, ako aj 
príjemcov z iných menšín, do projektov 
bývania s cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 9. s hlbokým znepokojením 
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konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
naliehavú potrebu verejných investícií;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií a informovanosti verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
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naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať nelegálnemu 
obsadzovaniu nehnuteľností; zdôrazňuje, 
že s osobitným zreteľom na pandémiu 
COVID-19 je naliehavo potrebné 
presadzovať dodržiavanie pravidiel 
verejnej hygieny a verejnej bezpečnosti na 
verejných priestranstvách;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
naďalej vzbudzujú mimoriadne starosti; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
Rómov-príjemcov do projektov bývania s 
cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom 
poskytli táboriská; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných 
investícií;

9. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že životné podmienky Rómov 
sú naďalej mimoriadne ťažké; vyzýva 
členské štáty, aby podporovali priestorovú 
desegregáciu a zapájali Rómov-príjemcov 
do projektov bývania s cieľom predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a kočovným 
Rómom poskytli táboriská; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje naliehavú potrebu 
verejných investícií;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že osoby so zdravotným 
postihnutím často čelia viacerým 
komplexným výzvam a nedostatku práv v 
oblasti bývania, ako je napríklad absencia 
práva žiť v komunite s rovnakými 
príležitosťami, nedostatočná dostupnosť 
komunitných služieb, ktoré sú potrebné 
na zabezpečenie prechodu od 
inštitucionálnej starostlivosti k životu v 
komunite, skutočnosť, že sú často nútené 
žiť v oddelených zariadeniach ústavnej 
starostlivosti, chudoba, nedostatočný 
prístup k programom bývania, existujúce 
prekážky prístupnosti atď.; vyzýva na 
rýchlu deinštitucionalizáciu v celej 
Európe a využívanie dostupných 
finančných prostriedkov EÚ a 
vnútroštátnych fondov na vytvorenie 
prístupného, nesegregovaného bývania a 
poskytovanie potrebných komunitných 
služieb osobám so zdravotným 
postihnutím v záujme ochrany ich práva 
na nezávislý život v komunite a rovnakých 
príležitostí na zapojenie sa do spoločnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že obyvatelia 
neformálnych osád často čelia 
diskriminácii a stigmatizácii a často sa s 
nimi zaobchádza ako s porušovateľmi 
právnych predpisov namiesto toho, aby 
boli uznaní za držiteľov práv, ktorí 
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potrebujú podporu na zlepšenie svojho 
postavenia v oblasti bývania; pripomína 
Komisii a členským štátom, že sa v rámci 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 
zaviazali zabezpečiť prístup pre všetkých k 
primeranému, bezpečnému a cenovo 
dostupnému bývaniu a k modernizácii 
neformálnych osád (čiastkový cieľ 11.1 
cieľov udržateľného rozvoja);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby do 
prístupových rokovaní s novými členskými 
štátmi zahrnula záruky s cieľom zabrániť 
náhlemu hromadnému bezdomovectvu, 
napríklad pred fázou obnovy majetkových 
práv a odštátnenia, ako sa to stalo po páde 
Sovietskeho zväzu v Estónsku a Lotyšsku, 
čo viedlo k nepriaznivej situácii, keď 
desiatky tisícov ľudí zostali bez domova;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. upozorňuje, že na to, aby 
akékoľvek vysťahovanie bolo v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
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ľudských práv, musia byť splnené viaceré 
kritériá vrátane zmysluplného zapojenia 
dotknutých osôb, preskúmania všetkých 
možných alternatív, premiestnenia do 
primeraného bývania dohodnutého s 
dotknutými domácnosťami, aby nikto 
nezostal bez domova, prístupu k 
spravodlivosti s cieľom zabezpečiť 
spravodlivosť postupov a dodržiavanie 
všetkých ľudských práv; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že v prípade 
nesplnenia týchto kritérií sa vysťahovanie 
považuje za nútené a predstavuje 
porušenie práva na bývanie; žiada, aby sa 
nútené vysťahovanie vymedzené podľa 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv za každých okolností zakázalo bez 
ohľadu na vlastníctvo dotknutých osôb 
alebo ich právny dôvod užívania a aby sa 
obetiam núteného vysťahovania poskytla 
primeraná náhrada, náprava a prístup k 
bývaniu alebo produktívnej pôde podľa 
potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby sa na projekty v 
oblasti bývania, ktoré vedú k segregácii 
alebo sociálnemu vylúčeniu, nepoužili 
žiadne finančné prostriedky EÚ alebo 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen
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Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili všeobecnú povinnosť 
dodržiavať kritériá prístupnosti v rámci 
plánovanej vlny obnovy verejných a 
súkromných budov, ktorá sa predpokladá 
v oznámení o Európskej zelenej dohode, a 
aby využili svoj potenciál na boj za lepšiu 
prístupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím a staršie osoby s cieľom 
zabezpečiť, aby bývanie spĺňalo 
„požiadavky budúcnosti“ vo svetle 
rastúcich demografických zmien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Podnadpis 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vymedzili a vykonávali politiky proti 
úžerníckym majiteľom a prenajímateľom 
bývania v osadách a aby si vymieňali 
osvedčené postupy týkajúce sa týchto 
politík;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním, na 
kvalitu bytového fondu a na život 
občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých pri súčasnom zohľadnení 
rozmanitosti politík v členských štátoch, a 
to na vnútroštátnej aj miestnej úrovni; 
zdôrazňuje, že Komisia môže mať 
významný vplyv na vnútroštátne politiky 
bývania, najmä prostredníctvom politík 
hospodárskej súťaže týkajúcich sa 
koncepcie služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu a uplatňovania 
pravidiel štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania 
pre všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých, ako aj zlepšila svoju činnosť 
zameranú na zapojenie všetkých vládnych 
úrovní do úplného a dôsledného 
vykonávania práva na dôstojné bývanie 
pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné 
nástroje majú veľký vplyv na trh s 
bývaním a na život občanov; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala integrovanú 
stratégiu pre sociálne, nájomné a cenovo 
dostupné bývanie na úrovni EÚ s cieľom 
zaistiť poskytovanie bezpečného, 
prístupného a cenovo dostupného 
kvalitného bývania pre všetkých;

10. pripomína, že politické 
rozhodnutia EÚ majú veľký vplyv na trh s 
bývaním a na život občanov; pripomína, že 
politiky Európskej centrálnej banky 
(ECB) v oblasti nízkych úrokových 
sadzieb významne prispeli k zvýšeniu 
nájmov a cien nehnuteľností vo veľkých 
nemeckých mestách; zastáva názor, že 
plány obnovy a plánované ustanovenia 
EÚ o zmene klímy budú ďalej 
podnecovať toto zvyšovanie; vyzýva 
členské štáty, aby vypracovali integrovanú 
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stratégiu pre sociálne bývanie;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné, nesegregované a 
cenovo dostupné bývanie na úrovni EÚ a 
vytvorila rámec umožňujúci 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom zaistiť poskytovanie bezpečného, 
zdravého, prístupného a cenovo 
dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Antonius Manders

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene vypracovala integrovanú 
stratégiu pre komerčné, ako aj sociálne, 
nájomné a cenovo dostupné bývanie 
vrátane minimálnych noriem na úrovni 
EÚ s cieľom zaistiť poskytovanie 
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všetkých; bezpečného, prístupného a cenovo 
dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých vrátane migrujúcich 
pracovníkov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; nabáda členské štáty, aby 
vypracovali vnútroštátne stratégie pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie s cieľom zaistiť poskytovanie 
bezpečného, prístupného a cenovo 
dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva štáty, aby 
vypracovali integrovanú stratégiu s cieľom 
uľahčiť získanie vlastníctva 
nehnuteľnosti pre sociálne, nájomné a 
cenovo dostupné bývanie na úrovni EÚ 
a zaistiť poskytovanie bezpečného, 
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všetkých; prístupného a cenovo dostupného 
kvalitného bývania pre všetkých;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala integrovanú stratégiu pre 
sociálne, nájomné a cenovo dostupné 
bývanie na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
poskytovanie bezpečného, prístupného a 
cenovo dostupného kvalitného bývania pre 
všetkých;

10. pripomína, že politiky EÚ, 
programy financovania a finančné nástroje 
majú veľký vplyv na trh s bývaním a na 
život občanov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala návrhy pre sociálne, nájomné 
a cenovo dostupné bývanie na úrovni EÚ s 
cieľom zaistiť poskytovanie bezpečného, 
prístupného a cenovo dostupného 
kvalitného bývania pre všetkých;

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva, že neexistuje dohodnuté 
spoločné vymedzenie sociálneho bývania 
na úrovni EÚ; varuje však, že úzke 
vymedzenie sociálneho bývania tým, že sa 
obmedzuje len na „bývanie pre 
znevýhodnených občanov alebo sociálne 
menej zvýhodnené skupiny, ktoré z 
dôvodu obmedzení schopnosti využívať 
bývanie za trhových podmienok nie sú 
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schopné získať bývanie“, je reštriktívne a 
bráni právomoci členských štátov 
vymedziť ich služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu a služby 
všeobecného záujmu; podporuje preto 
široký pojem sociálneho bývania ako 
univerzálneho modelu, v ktorom je 
sociálne bývanie určené pre všetkých 
občanov s cieľom rozvíjať sociálne 
zmiešané štvrte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že bytová politika patrí 
do právomoci členských štátov; 
konštatuje, že mnohé európske krajiny 
čelia podobným výzvam vrátane 
zmiernenia nedostatku bývania pre 
rastúcu populáciu, zabezpečenia 
primeraných nákladov na bývanie, boja 
proti segregácii a znižovania vplyvu 
zmeny klímy v stavebníctve aj v oblasti 
bývania; zdôrazňuje však, že spoločné 
výzvy nemusia nevyhnutne znamenať, že 
spoločné riešenia sú najlepšie, a že 
existuje mnoho rôznych riešení týchto 
výziev;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. požaduje stanovenie 
transparentných kritérií oprávnenosti pre 
sociálne a verejne financované bývanie s 
cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k 
bývaniu; nabáda členské štáty, aby 
zaviedli vnútroštátne stratégie na 
predchádzanie sociálnej segregácii 
prostredníctvom širšieho geografického 
rozdelenia sociálneho bývania dostupného 
pre všetkých občanov bez ohľadu na 
postavenie, rod, náboženstvo alebo etnický 
pôvod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. nabáda členské štáty, aby 
spolupracovali s bankovým sektorom s 
cieľom poskytnúť štátom zaručené 
cenovo dostupné úvery ľuďom, ktorí 
nevlastnia bývanie, ale chcú ho získať; 
vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup 
ľudí zo sociálne a hospodársky 
znevýhodnených skupín k úverom; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 254
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
programy na pomoc občanom, ktorí v 
dôsledku sociálnej a hospodárskej krízy 
riskujú nesplácanie svojich hypoték, s 
cieľom zabrániť tomu, aby zostali bez 
domova;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky odporúčania pre 
jednotlivé krajiny pozitívne prispejú k 
uplatňovaniu zásad EPSP; zdôrazňuje 
potrebu spresniť ukazovateľ indexu cien 
nehnuteľností na bývanie a stanoviť 
referenčnú prahovú hodnotu pre 
záťažovú hranicu nákladov na bývanie na 
najviac 25 % disponibilného príjmu 
domácnosti;

vypúšťa sa

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti; vyhlasuje, že národné 
plány bývania by sa mali zahrnúť do 
národných programov reforiem, a žiada 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
konkrétne stratégie na riešenie prekážok 
práva na bývanie, ako sú diskriminácia, 
financializácia, špekulácie, predátorské 
úvery, zaberanie pôdy, konflikt, nútené 
vysťahovanie, zhoršovanie životného 
prostredia a zraniteľnosť voči 
katastrofám; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila realitu sociálno-ekonomickej 
situácie občanov EÚ a preskúmala 
vymedzenie nadmernej záťaže v podobe 
nákladov na bývanie, ktorú vypracoval 
Eurostat, zo 40 % na 25 %, čo je už jedna 
štvrtina disponibilného príjmu 
domácnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
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pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP, ako aj k plneniu cieľov OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a našich 
cieľov v oblasti klímy, ako sú vymedzené v 
ekologickom dohovore; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa v jednotlivých 
krajinách nevykonáva veľmi veľa 
odporúčaní a naliehavo žiada členské 
štáty, aby tieto odporúčania vykonávali, 
a to najmä tie, ktoré sa týkajú bývania; 
zdôrazňuje potrebu spresniť ukazovateľ 
indexu cien nehnuteľností na bývanie a 
preskúmať možnosť referenčnej prahovej 
hodnoty pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie v disponibilnom príjme 
domácnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti; vyzýva členské štáty, 
aby zvážili uplatnenie výsledkov 
maďarského systému na zníženie 
poplatkov za verejné služby (zákon LIV z 
roku 2013), ktorým sa stanovujú osobitné 
dane z energetických sietí a do poplatkov 
za používanie sietí sa zahrnú výdavky 
spojené s poplatkami za finančné 
transakcie, čím sa zabezpečia lacnejšie a 
inovatívne zdroje energie pre 
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obyvateľstvo;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 259
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky odporúčania pre 
jednotlivé krajiny pozitívne prispejú k 
uplatňovaniu zásad EPSP; zdôrazňuje 
potrebu spresniť ukazovateľ indexu cien 
nehnuteľností na bývanie a stanoviť 
referenčnú prahovú hodnotu pre 
záťažovú hranicu nákladov na bývanie na 
najviac 25 % disponibilného príjmu 
domácnosti;

11. berie na vedomie zaradenie cenovej 
dostupnosti bývania do európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov 
na bývanie na najviac 25% disponibilného 

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP;
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príjmu domácnosti;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti; domnieva sa, že 
bývanie je cenovo dostupné, ak na život 
poskytuje ešte minimálnu sumu na ďalšie 
výdavky, ako sú strava, zdravie a 
vzdelávanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky odporúčania pre 
jednotlivé krajiny pozitívne prispejú k 
uplatňovaniu zásad EPSP; zdôrazňuje 

11. poukazuje na to, že vysoké náklady 
na bývanie predstavujú neprimeranú 
záťaž pre ľudí, ktorí sú chudobní alebo sú 
ohrození chudobou; zdôrazňuje, že medzi 
rokmi 2007 a 2017 sa priemerné 
zaťaženie chudobných domácností v 
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potrebu spresniť ukazovateľ indexu cien 
nehnuteľností na bývanie a stanoviť 
referenčnú prahovú hodnotu pre 
záťažovú hranicu nákladov na bývanie na 
najviac 25 % disponibilného príjmu 
domácnosti;

dôsledku nákladov na bývanie neúmerne 
zvýšilo vo všetkých členských štátoch EÚ; 
poukazuje na to, že v roku 2017 muselo 
38 % chudobných domácností v EÚ 
minúť viac ako 40 % svojho 
disponibilného príjmu na bývanie a že 
silné ekonomiky ako Nemecko (48,5 %) 
zaznamenali hodnoty, ktoré boli nad 
priemerom EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k úplnému a 
dôslednému uplatňovaniu zásad EPSP; 
zdôrazňuje potrebu spresniť ukazovateľ 
indexu cien nehnuteľností na bývanie a 
stanoviť referenčnú prahovú hodnotu pre 
záťažovú hranicu nákladov na bývanie na 
najviac 25 % disponibilného príjmu 
domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Romana Tomc

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
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vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25% disponibilného 
príjmu domácnosti;

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac jednu tretinu 
disponibilného príjmu domácnosti;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 265
Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na primeranú časť disponibilného 
príjmu domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
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všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 40 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov 
na bývanie na najviac 25 % 
disponibilného príjmu domácnosti;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu otvoriť 
politickú diskusiu o záťažovej hranici 
nákladov na bývanie v Európe s cieľom 
stanoviť celoeurópske politiky na zníženie 
súčasnej úrovne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti 
bývania do európskeho semestra; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
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všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
pozitívne prispejú k uplatňovaniu zásad 
EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť 
ukazovateľ indexu cien nehnuteľností na 
bývanie a stanoviť referenčnú prahovú 
hodnotu pre záťažovú hranicu nákladov na 
bývanie na najviac 25 % disponibilného 
príjmu domácnosti;

všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny 
budú úplne vykonané a pozitívne prispejú 
k uplatňovaniu zásad EPSP; zdôrazňuje 
potrebu spresniť ukazovateľ indexu cien 
nehnuteľností na bývanie a posúdiť 
referenčnú prahovú hodnotu pre záťažovú 
hranicu nákladov na bývanie v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) poskytovala presnejšie údaje o trhu 
s bývaním, a to aj na nižšej ako celoštátnej 
úrovni;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) a Európskeho strediska pre 
monitorovanie energetickej chudoby 
poskytovala presnejšie údaje o trhu s 
bývaním, a to aj na nižšej ako celoštátnej 
úrovni, pričom zohľadní roztrieštenosť 
vnútroštátnych trhov s bývaním a rozdiely 
medzi členskými štátmi; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila viacúrovňový monitorovací 
systém riadenia cenovo dostupného 
bývania na úrovni EÚ v kontexte 
monitorovania energetickej chudoby; 
zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať 
komplexné vymedzenie cenovej 
dostupnosti bývania na úrovni EÚ, 
pričom sa zohľadní široká škála 
ukazovateľov, ako je vysťahovanie a 
miera chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Miriam Lexmann
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) poskytovala presnejšie údaje o trhu 
s bývaním, a to aj na nižšej ako celoštátnej 
úrovni;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) poskytovala presnejšie, kvalitnejšie 
a porovnateľnejšie údaje o trhu s bývaním, 
a to aj na nižšej ako celoštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) poskytovala presnejšie údaje o trhu 
s bývaním, a to aj na nižšej ako celoštátnej 
úrovni;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o 
príjmoch a životných podmienkach EU-
SILC) poskytovala presnejšie údaje o trhu 
s bývaním, a to aj na miestnej alebo 
regionálnej úrovni;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. nabáda členské štáty, aby 
spolupracovali a financovali sociálne 
investície zamerané na riešenie problémov 
s bývaním so sociálnymi partnermi, 
občianskou spoločnosťou a súkromným 
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sektorom, z ktorých mnohí zohrávajú a 
môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvoji 
a udržiavaní primeraných riešení v oblasti 
bývania pre ľudí v zraniteľných 
situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Radu a členské štáty, aby 
obnovili neformálne stretnutia ministrov 
výstavby, zapojili do nich Parlament a aby 
ich otvorili zainteresovaným stranám a 
predložili revidovaný formát kontaktných 
miest pre bývanie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili platformu na výmenu 
najlepších postupov v oblasti boja proti 
bezdomovectvu a poskytovania dôstojného 
a cenovo dostupného bývania;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva členské štáty, aby viac 
investovali do prístupných domovov 
starostlivosti pre starších ľudí s 
kvalitnými službami v oblasti 
starostlivosti, čo je nevyhnutné na 
zabezpečenie prístupnosti pre čo najviac 
starších obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia vrátane jasných predpisov v 
oblasti prenájmu s cieľom chrániť práva 
nájomníkov a obyvateľov vlastných bytov 
a predchádzať nútenému vysťahovaniu, a 
to aj po opatreniach v rámci obnovy a 
vrátane tých, ktorí žijú v obydlí 
prevedenom zo štátu počas procesu 
reštitúcie, a aby garantovali bezpečnosť 
držby zvýhodnením dlhodobých 
nájomných zmlúv ako štandardnej 
možnosti spolu s transparentnosťou 
nájomného a opatreniami na jeho 
reguláciu, poskytovali podporu 
organizáciám, ktoré pracujú v oblasti 
ochrany nájomníkov a obyvateľov 
vlastných bytov a zaviedli postupy 
urovnávania právnych sporov s nízkou 
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hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia týkajúce sa opatrení v oblasti 
transparentnosti nájomného a opatrení na 
jeho reguláciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu obyvateľov 
vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby zabezpečili 
transparentnosť nájomného;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 279
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
vyváženými opatreniami spoločného 
záujmu, ktoré urovnávajú práva 
vlastníkov a nájomníkov a zvyšujú ich 
bezpečnosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s povinnosťou 
transparentnosti nájomného a záväzných 
opatrení na jeho reguláciu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu vlastníckych práv 
vlastníkov a aby garantovali bezpečnosť 
držby zvýhodnením dlhodobých 
nájomných zmlúv spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 282
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s mäkkou 
reguláciou, ako je transparentnosť 
nájomného;

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a orgány, aby 
zaviedli právne ustanovenia na ochranu 
súčasných nájomníkov a obyvateľov 
vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

13. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli právne 
ustanovenia na ochranu nájomníkov a 
obyvateľov vlastných bytov pred núteným 
vysťahovaním a aby garantovali 
bezpečnosť držby zvýhodnením 
dlhodobých nájomných zmlúv spolu s 
transparentnosťou nájomného a 
opatreniami na jeho reguláciu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 285
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest
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Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva členské štáty, aby vzali do 
úvahy, že majitelia, ktorí prenajímajú 
byty, sú vystavení riziku squatterov; je 
preto potrebné prijať príslušné právne 
predpisy, ktoré umožnia rýchle 
vysťahovanie squatterov, pretože môže 
dôjsť k výrazným finančným stratám pre 
majiteľov, ktorí prenajímajú byty, keďže 
ide často o občanov skromného pôvodu 
alebo starších ľudí, ktorí potrebujú príjem 
z prenájmu na doplnenie svojho príjmu;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že 25,1 % európskych 
obyvateľov, ktorí sú súkromnými 
nájomcami, vynakladá viac ako 40 % 
svojich príjmov na nájomné; pripomína, 
že nájomné sa neustále zvyšuje; domnieva 
sa, že aby bolo bývanie skutočne cenovo 
dostupné pre všetkých, je potrebné znížiť 
nájomné;

Or. fr

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

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. žiada zákaz vysťahovania 
nájomníkov a obyvateľov vlastných bytov 
bez presídlenia; naliehavo žiada, aby sa 
občania, ktorí sú obeťami vysťahovania, 
mohli domáhať svojich práv na súde, 
najmä voči bankám, ak je výška náhrady 
požadovaná bankami zjavne 
neprimeraná;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; pripomína 
tiež, že pravidlami európskeho semestra sa 
znížili investície do cenovo dostupného 
bývania; žiada zrušenie európskeho 
semestra s cieľom zabezpečiť Únii 
a členským štátom potrebný priestor na 
financovanie verejných a sociálnych 
investícií podľa potreby, a to najmä 
cenovo dostupného bývania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 289
Eugen Tomac
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri; vyzýva členské 
štáty, aby prijali spravodlivé právne 
predpisy, ktoré poskytnú ochranu 
prenajímateľom aj nájomníkom a budú 
obsahovať podmienky podpísania a 
presadzovania zmlúv o prenájme a právne 
prostriedky riešenia akýchkoľvek sporov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 291
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

14. vyzýva členské štáty, aby 
realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve alebo prenajatým 
ubytovaním bez ohľadu na to, či ide o 
súkromné, nájomné alebo sociálne 
bývanie; vyzýva Komisiu, aby tento 
ukazovateľ zohľadnila v európskom 
semestri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby 14. vyzýva členské štáty, aby 
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realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve, prenajatým 
ubytovaním v súkromnom sektore a 
prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva 
Komisiu, aby tento ukazovateľ zohľadnila 
v európskom semestri;

realizovali politiku bývania na základe 
zásady neutrality medzi nehnuteľnosťou na 
bývanie vo vlastníctve alebo prenajatým 
ubytovaním bez ohľadu na to, či ide o 
súkromné, nájomné alebo sociálne 
bývanie; vyzýva Komisiu, aby tento 
ukazovateľ zohľadnila v európskom 
semestri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva členské štáty, aby 
aktívnejšie odstraňovali nerovnosti na 
trhu s bývaním, a to aj poskytovaním 
komplexných informácií o fungovaní 
trhov s bývaním, počte a geografickom 
rozložení transakcií, cenových trendoch v 
konkrétnych trhových segmentoch a 
možnostiach rozvoja v iných osobitných 
segmentoch;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
iniciatívy a stimuly, ktoré uľahčia 
mladým ľuďom prístup k bývaniu, ako sú 
úverové stimuly alebo prenájom s právom 
na kúpu;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali svoje vnútorné politiky v 
oblasti výstavby, ktoré posilnia 
hospodársky rast v súvislosti s pandémiou 
COVID-19;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 297
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. zdôrazňuje, že chránené bývanie a 
podporované bývanie sú nástrojmi 
sociálnej politiky a politiky v oblasti 
bývania a že podpora, ktorú predstavujú, 
je veľmi účinná, napr. pri presune 
starostlivosti z inštitúcií na spoločnosť; 
vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia 
na zintenzívnenie výstavby chráneného 
bývania a podporovaného bývania;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 298
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť 
vnútroštátnych a miestnych orgánov 
zaistiť právo na bývanie, prípadne do 
polovice roku 2021 predložila legislatívne 
návrhy na boj proti financializácii trhu s 
bývaním; vyzýva členské štáty a miestne 
orgány, aby zaviedli daňové opatrenia na 
boj proti špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť 
vnútroštátnych a miestnych orgánov 
zaistiť právo na bývanie, prípadne do 
polovice roku 2021 predložila legislatívne 
návrhy na boj proti financializácii trhu s 

vypúšťa sa
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bývaním; vyzýva členské štáty a miestne 
orgány, aby zaviedli daňové opatrenia na 
boj proti špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; pripomína, 
že pandémia COVID-19 poukázala na 
skutočnosť, že kľúčoví zamestnanci a 
zamestnanci verejných služieb boli 
prinútení odísť z centier miest z dôvodu 
nárastu cien v dôsledku financializácie 
trhu s bývaním; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila prispenie politík a právnych 
predpisov EÚ k financializácii trhu s 
bývaním a schopnosť vnútroštátnych a 
miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; žiada 
vytvorenie registra transparentnosti pre 
realitných developerov a právnických a 
fyzických prenajímateľov, pretože každý 
má právo vedieť, komu platí nájomné, a 
aby sa zabránilo špekuláciám; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
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bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 301
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo, od kúpy na 
prenájom po inštitucionálne investície 
prostredníctvom podielov na 
nehnuteľnostiach a zahraničného 
kapitálu a kúpu na účely neskoršieho 
predaja; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
prispenie politík a právnych predpisov EÚ 
k financializácii trhu s bývaním a 
schopnosť vnútroštátnych a miestnych 
orgánov zaistiť právo na bývanie, prípadne 
do polovice roku 2021 predložila 
legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty a miestne 
orgány, aby podporovali poskytovateľov 
sociálneho, družstevného a nájomného 
bývania ako spôsob podpory 
nešpekulatívneho bývania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie; vyzýva členské štáty a miestne 
orgány, aby vypracovali politiky 
plánovania miest a vidieka v prospech 
cenovo dostupného bývania a sociálnej 
súdržnosti a aby prispôsobili verejné 
priestory potrebám starších ľudí, rodín s 
deťmi a osôb so zdravotným postihnutím;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 303
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
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bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

bývanie, a vyzýva miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
prispenie politík a právnych predpisov EÚ 
k financializácii trhu s bývaním a 
schopnosť vnútroštátnych a miestnych 
orgánov zaistiť právo na bývanie; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli politiky uprednostňujúce 
dlhodobé investície na trhu s bývaním a 
aby vypracovali politiky plánovania miest 
a vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za sociálne aktívum a 
ľudské právo; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila prispenie politík a právnych 
predpisov EÚ k financializácii trhu s 
bývaním a schopnosť vnútroštátnych a 
miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám, ako aj na 
zachovanie obydlí bez vlastníka a 
opustených obydlí, a aby vypracovali 
politiky plánovania miest a vidieka v 
prospech cenovo dostupného bývania, 
sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
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právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a politiky 
uprednostňujúce dlhodobé investície na 
trhu s bývaním a aby vypracovali politiky 
plánovania miest a vidieka v prospech 
cenovo dostupného bývania, sociálnej 
rozmanitosti a sociálnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila financializáciu trhu 
s bývaním a schopnosť vnútroštátnych a 
miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
nadmernej financializácii trhu s bývaním; 
vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli daňové opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

15. so znepokojením berie na vedomie 
zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, 
najmä v mestách, v rámci ktorej investori 
považujú bývanie za obchodovateľné 
aktívum, a nie za ľudské právo; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prispenie politík a 
právnych predpisov EÚ k financializácii 
trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych 
a miestnych orgánov zaistiť právo na 
bývanie, prípadne do polovice roku 2021 
predložila legislatívne návrhy na boj proti 
financializácii trhu s bývaním; vyzýva 
členské štáty a miestne orgány, aby 
zaviedli vhodné opatrenia na boj proti 
špekulatívnym investíciám a aby 
vypracovali politiky plánovania miest a 
vidieka v prospech cenovo dostupného 
bývania, sociálnej rozmanitosti a sociálnej 
súdržnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že transparentnosť 
vlastníctva nehnuteľností a transakcií 
nevyhnutná na prevenciu narušenia trhu 
s bývaním, prania špinavých peňazí a 
daňových únikov v tomto odvetví; 
pripomína povinnosť stanovenú v 
smernici o boji proti praniu špinavých 
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peňazí, aby Komisia do 31. decembra 
2020 podala správu o potrebe 
harmonizácie informácií o vlastníctve 
nehnuteľností a o vzájomnom prepojení 
týchto vnútroštátnych registrov; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby lepšie chránili 
hypotekárnych dlžníkov pred 
vysťahovaním; vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby posilnili existujúce 
alebo prípadne prijali nové záväzné 
pravidlá správania pre veriteľov, správcov 
úverov a nákupcov úverov s cieľom 
vyhnúť sa klamlivým praktikám, 
obťažovaniu a porušovaniu práv 
spotrebiteľov, a to aspoň pokiaľ ide o 
hypotekárne úvery; v takýchto pravidlách 
by sa mali stanoviť najmä požiadavky na 
primerané a životaschopné opatrenia na 
odpustenie platieb okrem tých, ktoré sú 
stanovené v článku 28 smernice 
2014/17/EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh o 
minimálnom pomere výšky úveru k 
hodnote zabezpečenia na trhu s 
hypotekárnymi úvermi; vyzýva Komisiu, 
aby pri navrhovaní pravidiel týkajúcich sa 
sekuritizácie zvážila vplyv na trhy s 
bývaním;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny 
rast krátkodobého dovolenkového 
prenájmu ochudobňuje trh s bývaním, 
zvyšuje ceny a má negatívny vplyv na 
možnosti bývania; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila regulačný rámec pre krátkodobý 
prenájom ubytovania, ktorý 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne veľkú voľnosť pri definovaní 
primeraných pravidiel pre ubytovacie 
služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
zákona o digitálnych službách začlenila 
návrh záväznej povinnosti výmeny 
informácií pre platformy na trhu s 
krátkodobým nájomným bývaním v súlade 
s pravidlami ochrany údajov;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny 
rast krátkodobého dovolenkového 
prenájmu ochudobňuje trh s bývaním, 
zvyšuje ceny a má negatívny vplyv na 
možnosti bývania; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila regulačný rámec pre krátkodobý 
prenájom ubytovania, ktorý 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne veľkú voľnosť pri definovaní 
primeraných pravidiel pre ubytovacie 
služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
zákona o digitálnych službách začlenila 
návrh záväznej povinnosti výmeny 

vypúšťa sa



PE655.956v01-00 166/193 AM\1211950SK.docx

SK

informácií pre platformy na trhu s 
krátkodobým nájomným bývaním v súlade 
s pravidlami ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií 
pre platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu v 
mestách ochudobňuje trh s bývaním a 
zvyšuje ceny;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním a zvyšuje ceny;
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vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobé ubytovanie, ktorý 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne široký priestor na voľné 
uváženie, pokiaľ ide o vymedzenie 
primeraných pravidiel pre služby v oblasti 
pohostinstva; žiada Komisiu, aby do 
zákona o digitálnych službách zahrnula 
návrh na povinnú výmenu informácií pre 
platformy na trh krátkodobého prenájmu 
ubytovania v súlade s pravidlami ochrany 
údajov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 315
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny 
rast krátkodobého dovolenkového 
prenájmu ochudobňuje trh s bývaním, 
zvyšuje ceny a má negatívny vplyv na 
možnosti bývania; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila regulačný rámec pre krátkodobý 
prenájom ubytovania, ktorý 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne veľkú voľnosť pri definovaní 
primeraných pravidiel pre ubytovacie 
služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
zákona o digitálnych službách začlenila 
návrh záväznej povinnosti výmeny 
informácií pre platformy na trhu s 
krátkodobým nájomným bývaním v súlade 
s pravidlami ochrany údajov;

16. konštatuje, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má vplyv na možnosti bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby vrátane 
povinnej registrácie, obmedzenia povolení 
a konkrétnych politík zonácie; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov, pretože tento prístup k 
informáciám je pre orgány nevyhnutný na 
zabezpečenie prístupnosti cenovo 
dostupného bývania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny, 
čo vedie k majetkovej selekcii 
obyvateľstva, a má negatívny vplyv na 
možnosti bývania; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila regulačný rámec pre krátkodobý 
prenájom ubytovania, ktorý vnútroštátnym 
a miestnym orgánom poskytne veľkú 
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pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby; požaduje 
obmedzenie krátkodobého prenájmu 
obyvateľom vlastných bytov a na 
obmedzené obdobie; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby do zákona o digitálnych 
službách začlenila návrh záväznej 
povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila a prípadne 
navrhla úpravy už existujúcich právnych 
predpisov EÚ a vytvorila regulačný rámec 
pre krátkodobý prenájom ubytovania, ktorý 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne veľkú voľnosť pri definovaní 
primeraných pravidiel pre ubytovacie 
služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do 
zákona o digitálnych službách začlenila 
návrh záväznej povinnosti výmeny 
informácií pre platformy na trhu s 
krátkodobým nájomným bývaním v súlade 
s pravidlami ochrany údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, ktorý vnútroštátnym a 
miestnym orgánom poskytne veľkú 
voľnosť pri definovaní primeraných 
pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

16. poukazuje na to, že expanzívny rast 
krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a 
má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný 
rámec pre krátkodobý prenájom 
ubytovania s cieľom definovať primerané 
pravidlá pre ubytovacie služby, ktoré by 
zabránili nadmernému zameraniu na 
cestovný ruch a vyprázdneniu mestských 
centier na úkor obyvateľov; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby do zákona o 
digitálnych službách začlenila návrh 
záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým 
nájomným bývaním v súlade s pravidlami 
ochrany údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že v Európskej únii je 
viac ako 11 miliónov prázdnych obydlí; 
zdôrazňuje, že v týchto obydliach by sa 
mohli ubytovať všetci bezdomovci, ako aj 
väčšina ľudí trpiacich závažnou 
depriváciou v oblasti bývania v Európskej 
únii; pripomína, že prázdne obydlia 
prispievajú k poklesu ponuky bývania, 
a teda k rastu cien a ku špekuláciám; 
vyzýva členské štáty, aby prijali záväzné 
právne predpisy, aby sa takéto obydlia 
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dostali na trh s nájomným bývaním za 
podmienok, ktoré rešpektujú kritériá 
dôstojného bývania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 321
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že ako rastúca sila v 
oblasti majetku v členských štátoch by 
rodiny a mladí ľudia, ako aj pracujúca 
trieda, ktorí vyvíjajú úsilie celý svoj život, 
mali mať možnosť dostať sa k majetku 
bez dedenia; zdôrazňuje, že je potrebné 
bojovať proti závislosti od platenia 
nájomného po celý život a podporovať 
myšlienku rozmanitých štvrtí v súvislosti s 
nákupom po prenájme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
účasť nájomníkov pri rozhodovaní o 
štandarde a nákladoch na obnovu; 
domnieva sa, že verejné financovanie by 
malo byť založené na projektoch, pri 
ktorých bola zaručená úplná účasť 
nájomníkov na plánovaní a vykonávaní;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
model neutrality nákladov na bývanie 
(maloobchodné nájomné, náklady na 
energie a miestne dane), pretože spája 
sociálne a klimatické ciele a zabraňuje 
obnovám vykonávaným za účelom 
vysťahovania, čím sa zabezpečí, aby sa 
zvýšenie nájomného plne vyvážilo 
úsporami energie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
vytvorenie miestnych systémov kontroly 
cien nájomného s cieľom zabezpečiť 
cenovú dostupnosť bývania a nájomného 
na trhu s prenájmom, ktoré využívajú 
inšpiráciu z najlepších európskych 
modelov a výmenu osvedčených postupov;

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16d. pripomína Komisii a členským 
štátom, že neexistencia regulácie trhu s 
nehnuteľnosťami a finančných aktérov 
pôsobiacich na tomto trhu s cieľom 
zabezpečiť prístup k cenovo dostupnému 
a primeranému bývaniu pre všetkých by 
znamenala nedodržanie ich záväzkov, 
pokiaľ ide o právo na bývanie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že budú regulovať trh s nehnuteľnosťami 
tak, aby produkoval dostatočne cenovo 
dostupné bývanie, aby bývanie neostávalo 
voľné a aby sa niektoré zisky z bývania 
alebo iných hospodárskych činností 
presmerovali s cieľom zabezpečiť 
dostupnosť primeraného bývania pre 
domácnosti s nízkym a stredným príjmom 
a aby tieto opatrenia zahŕňali 
predchádzanie privatizácii nájomného 
alebo sociálneho bývania, ktoré by znížili 
schopnosť štátu zabezpečiť právo na 
primerané bývanie, a aby sa zachoval 
regulačný rámec pre prenájom, ktorý 
zachováva bezpečnosť vlastníctva a 
cenovo dostupné bývanie pre nájomníkov, 
a to prípadne aj prostredníctvom stropov 
nájomného, kontrol alebo zmrazenia 
nájomného, a vyžadovania úplného 
zverejnenia všetkých investícií do 
obytných bytov s cieľom pomôcť 
predchádzať korupcii, praniu špinavých 
peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, ukladať dane z 
nehnuteľností určených na bývanie a 
špekulácie s cieľom obmedziť ďalší 
predaj nehnuteľností v krátkom období a 
nehnuteľností určených na bývanie, a 
odstrániť preferenčné daňové úľavy 
týkajúce sa investičnej správy 
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nehnuteľností;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16e. zdôrazňuje, že subjektivita v oblasti 
bývania by sa mala riadiť najmä 
osobitnými vnútroštátnymi, regionálnymi 
alebo miestnymi požiadavkami, keďže 
miestne orgány majú právomoc 
identifikovať a riešiť potreby bývania a 
životné podmienky rôznych skupín; 
pripomína, že pravidlá EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže môžu byť vyňaté, ak 
si to vyžaduje výkon určitých služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu v 
oblasti bývania; žiada, aby sa sektor 
bývania zahrnul do sociálnych služieb 
všeobecného záujmu, a to nielen pokiaľ 
ide o sociálne bývanie, keďže je to 
nevyhnutné na zaručenie práva na cenovo 
dostupné a dôstojné bývanie pre všetkých;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16f. pripomína, že sociálne bývanie je 
jediným odvetvím v rámci rozhodnutia o 
službách všeobecného hospodárskeho 
záujmu, v súvislosti s ktorým Európska 
komisia uvádza cieľovú skupinu 
(znevýhodnení občania alebo sociálne 
menej zvýhodnené skupiny), a že to 
neplatí v prípade nemocníc a iných 
sociálnych služieb; domnieva sa, že to 
môže obmedziť prijímanie vedľajších 
politík v oblasti služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu na zabezpečenie 
sociálneho a cenovo dostupného bývania 
pre všetkých a môže to brániť podpore 
sociálnej rozmanitosti, rozmanitosti 
bývania, neutralite prenájmov bývania a 
udržateľnému rozvoju miest; žiada 
Komisiu, aby zrevidovala pravidlá EÚ o 
štátnej pomoci s cieľom rozšíriť cieľovú 
skupinu cenovo dostupného bývania s 
cieľom zaručiť ponuku dostatočného 
cenovo dostupného bývania pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú 
medzeru v oblasti cenovo dostupného 
bývania; v tejto súvislosti vyzýva na 
reformu Paktu stability a rastu, ktorou by 
sa vytvoril väčší fiškálny priestor pre 
udržateľné verejné investície najmä do 
cenovo dostupného bývania; okrem toho 
požaduje jednotné účtovanie pre metodiku 
odpisov za cenovo prístupné investície do 

vypúšťa sa



PE655.956v01-00 176/193 AM\1211950SK.docx

SK

bývania;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril 
väčší fiškálny priestor pre udržateľné 
verejné investície najmä do cenovo 
dostupného bývania; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 330
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril 
väčší fiškálny priestor pre udržateľné 
verejné investície najmä do cenovo 
dostupného bývania; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

17. vyzýva členské štáty, aby prioritne 
odstránili investičnú medzeru v oblasti 
cenovo dostupného bývania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 331
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Chris MacManus

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre udržateľné verejné 
investície najmä do cenovo dostupného 
bývania; okrem toho požaduje jednotné 
účtovanie pre metodiku odpisov za cenovo 
prístupné investície do bývania;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre udržateľné verejné 
investície najmä do cenovo dostupného 
bývania; osobitne žiada, aby investície do 
cenovo dostupného bývania nepodliehali 
maastrichtským kritériám, pretože cenovo 
dostupné bývanie nikdy nie je dlh, ale je to 
vždy investícia; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre udržateľné verejné 
investície najmä do cenovo dostupného 
bývania; okrem toho požaduje jednotné 
účtovanie pre metodiku odpisov za cenovo 
prístupné investície do bývania;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre členské štáty na 
uskutočnenie potrebných zelených a 
sociálnych verejných investícií vrátane 
investícií súvisiacich s rozvojom a 
zlepšovaním sociálneho, nájomného, 
cenovo dostupného a energeticky 
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hospodárneho bývania; okrem toho 
požaduje jednotné účtovanie pre metodiku 
odpisov za cenovo prístupné investície do 
bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre udržateľné verejné 
investície najmä do cenovo dostupného 
bývania; okrem toho požaduje jednotné 
účtovanie pre metodiku odpisov za cenovo 
prístupné investície do bývania;

17. zdôrazňuje, že investičná medzera 
v oblasti cenovo dostupného bývania 
predstavuje 57 miliárd EUR ročne22a; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prioritne odstránili investičnú medzeru v 
oblasti cenovo dostupného bývania; v tejto 
súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril väčší 
fiškálny priestor pre udržateľné verejné 
investície najmä do sociálneho a cenovo 
dostupného bývania; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

__________________
22a Správa pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni pre investície do sociálnej 
infraštruktúry v Európe: Podpora 
investícií do sociálnej infraštruktúry v 
Európe (2018). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú 
medzeru v oblasti cenovo dostupného 
bývania; v tejto súvislosti vyzýva na 
reformu Paktu stability a rastu, ktorou by 
sa vytvoril väčší fiškálny priestor pre 
udržateľné verejné investície najmä do 
cenovo dostupného bývania; okrem toho 
požaduje jednotné účtovanie pre metodiku 
odpisov za cenovo prístupné investície do 
bývania;

17. poukazuje na to, že v roku 2017 
dosiahli celkové výdavky členských štátov 
na sociálne bývanie iba 0,66 % hrubého 
domáceho produktu EÚ a odvtedy sa ešte 
viac znížili; domnieva sa, že rôzne 
vnútroštátne príklady poukazujú na to, že 
je potrebné, aby sa politiky zameriavali na 
boj proti bezdomovectvu a na výstavbu 
sociálneho bývania a cenovo dostupných 
bytov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 335
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril 
väčší fiškálny priestor pre udržateľné 
verejné investície najmä do cenovo 
dostupného bývania; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na prijatie opatrení, 
ktoré zabezpečia zlepšený prístup k 
investíciám zameraným na zlepšenie 
prístupu k cenovo dostupnému bývaniu, 
najmä pokiaľ ide o prenájom sociálneho 
bývania; okrem toho požaduje jednotné 
účtovanie pre metodiku odpisov za cenovo 
prístupné investície do bývania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; v 
tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu 
stability a rastu, ktorou by sa vytvoril 
väčší fiškálny priestor pre udržateľné 
verejné investície najmä do cenovo 
dostupného bývania; okrem toho požaduje 
jednotné účtovanie pre metodiku odpisov 
za cenovo prístupné investície do bývania;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prioritne odstránili investičnú medzeru 
v oblasti cenovo dostupného bývania; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
posilnili udržateľné verejné investície, 
najmä do cenovo dostupného bývania a 
pripomenuli význam Paktu stability 
a rastu; okrem toho požaduje jednotné 
účtovanie pre metodiku odpisov za cenovo 
prístupné investície do bývania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom 
odblokovať investície a zabezpečiť cenovo 
dostupné bývanie, vytvoriť sociálne 
rôznorodé štvrte a posilniť sociálnu 
súdržnosť;

vypúšťa sa

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom 
odblokovať investície a zabezpečiť cenovo 
dostupné bývanie, vytvoriť sociálne 
rôznorodé štvrte a posilniť sociálnu 
súdržnosť;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 339
Eugen Tomac

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
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zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom odblokovať 
investície a zabezpečiť cenovo dostupné 
bývanie, vytvoriť sociálne rôznorodé štvrte 
a posilniť sociálnu súdržnosť;

zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom odblokovať 
investície a zabezpečiť cenovo dostupné 
bývanie, vytvoriť sociálne rôznorodé štvrte 
a posilniť sociálnu súdržnosť; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili maximálnu transparentnosť a 
vopred vymedzené normy pri výbere 
príjemcov sociálneho bývania, aby sa 
zabránilo korupcii pri prideľovaní 
takéhoto bývania a odchýleniu sa od 
cieľov týchto opatrení;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 340
Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom 
odblokovať investície a zabezpečiť cenovo 
dostupné bývanie, vytvoriť sociálne 
rôznorodé štvrte a posilniť sociálnu 
súdržnosť;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zabezpečiť, aby sa financovanie 
prideľovalo najviac znevýhodneným 
skupinám a mladým ľuďom, ktorí 
vychovávajú rodiny a potrebujú správne 
východiskové podmienky, na vytvorenie 
sociálne rôznorodých štvrtí a posilnenie 
sociálnej súdržnosti; vzhľadom na rôzne 
potreby a okolnosti v mestských a 
vidieckych oblastiach a ďalšie relevantné 
faktory zohráva miestna a regionálna 
úroveň pri dobre cielenom rozhodovaní 
kľúčovú úlohu;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom odblokovať 
investície a zabezpečiť cenovo dostupné 
bývanie, vytvoriť sociálne rôznorodé štvrte 
a posilniť sociálnu súdržnosť;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila cieľovú skupinu sociálneho 
bývania a bývania financovaného z 
verejných zdrojov v pravidlách o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu, a 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom tak umožnila podporu bývania 
pre všetky skupiny, ktorým v trhových 
podmienkach nie je možné zabezpečiť 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a 
zároveň zaistiť, že financovanie nebude 
odklonené od tých najviac 
znevýhodnených, a to s cieľom odblokovať 
investície a zabezpečiť cenovo dostupné 
bývanie, vytvoriť sociálne rôznorodé štvrte 
a posilniť sociálnu súdržnosť; vyzýva 
Komisiu, aby schválila štátnu pomoc pre 
cenovo dostupné bývanie bez ohľadu na 
cieľovú skupinu;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že pandémiou COVID-
19 sa zvýraznila kríza v oblasti bývania, 
ktorá ovplyvňuje čoraz väčší podiel 



PE655.956v01-00 184/193 AM\1211950SK.docx

SK

obyvateľstva, ktoré nemá prostriedky 
nájsť si ubytovanie v súkromnom 
bytovom fonde; naliehavo žiada, aby sa 
toto obyvateľstvo teraz začlenilo do 
cieľovej skupiny cenovo dostupného 
bývania; žiada tiež moratórium na 
vysťahovania do roku 2021, vzhľadom na 
vážne hospodárske dôsledky pandémie a 
problémy ľudí pri platení hypotéky alebo 
nájomného;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 343
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta financovanie úverov na 
sociálne a cenovo dostupné bývanie 
prostredníctvom Programu InvestEU a 
širšieho portfólia EIB; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila lepšiu 
dostupnosť finančných prostriedkov EÚ a 
financovania EIB pre miestnych a 
regionálnych poskytovateľov sociálneho a 
nájomného cenovo dostupného bývania; 
vyzýva EIB, aby sa snažila posilniť túto 
dostupnosť prostredníctvom cielenej 
technickej pomoci a užšej spolupráce s 
finančnými sprostredkovateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že neisté pracovné 
miesta a chudoba zamestnaných ľudí 
ohrozujú prístup k bankovým úverom a 
výrazne zvyšujú záťažovú hranicu 
nákladov na bývanie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali všetky potrebné 
legislatívne opatrenia na boj proti neistým 
pracovným miestam a chudobe 
zamestnaných osôb;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. nabáda členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky budúce projekty 
výstavby a obnovy bývania boli zamerané 
na inteligentné budovy, kde možno 
monitorovať spotrebu vody a energie a 
zvýšiť efektívnosť nákladov v súlade s 
cieľmi Európskej únie v oblasti klímy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že pandémia COVID-19 
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zvýšila výskyt domáceho násilia a 
zneužívania detí; vyzýva členské štáty, aby 
investovali do dodatočných a primeraných 
prechodných útulkov pre obete, ktoré 
utekajú pred takýmito situáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Marianne Vind

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF +, programu Horizont Európa a 
Next Generation EÚ a zabezpečenia 
väčšej synergie uvedených nástrojov;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
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bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, ESF 
+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EU, Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, Investičnej iniciatívy v 
reakcii na koronavírus (CRII) a 
Investičnej iniciatívy v reakcii na 
koronavírus Plus (CRII+) a zabezpečenia 
väčšej synergie uvedených nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, ESF 
+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania založeného na zásade 
neutrality medzi vlastníctvom 
nehnuteľnosti a prenájmom bez ohľadu 
na to, či ide o súkromné, nájomné alebo 
sociálne bývanie a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EU a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Kim Van Sparrentak

Návrh uznesenia
Odsek 19



PE655.956v01-00 188/193 AM\1211950SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, ESF 
+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do 
vhodného, energeticky účinného a cenovo 
dostupného sociálneho bývania a do 
riešenia bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Fondu pre spravodlivý prechod, fondu 
InvestEU, ESF+, programu Horizont 
Európa a Next Generation EU, najmä 
pokiaľ ide o Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti a národné plány 
podpory obnovy a odolnosti, a 
zabezpečenia väčšej synergie uvedených 
nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, ESF 
+, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do rôznych 
typov cenovo dostupného a energeticky 
účinného sociálneho bývania, ako sú 
rodinné domy, ako aj do domy zamerané 
na osamelo žijúcich obyvateľov, a do 
riešenia bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Fondu pre spravodlivý prechod, fondu 
InvestEU, ESF+, programu Horizont 
Európa a Next Generation EU a 
zabezpečenia väčšej synergie uvedených 
nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 352
Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF +, programu Horizont Európa a 
Next Generation EÚ a zabezpečenia 
väčšej synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
fondu InvestEU, programu Horizont 
Európa a Next Generation EU, a do 
riešenia bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania prostredníctvom ESF+ a 
REACT-EU a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF +, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili väčšiu synergiu medzi 
Európskym fondom regionálneho rozvoja, 
Fondom na spravodlivú transformáciu, 
fondom InvestEU, ESF+, programom 
Horizont Európa a Next Generation EU s 
cieľom poskytnúť primerané zdroje na 
investície do cenovo dostupného 
sociálneho bývania v EÚ a na riešenie 
problému bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho bývania a do riešenia 
bezdomovectva a vylúčenia v oblasti 
bývania prostredníctvom Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, 
ESF +, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej 
synergie uvedených nástrojov;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo 
dostupného a energeticky účinného 
sociálneho a nájomného bývania a do 
riešenia bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
fondu InvestEU, ESF+, programu 
Horizont Európa a Next Generation EU a 
zabezpečenia väčšej synergie uvedených 
nástrojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
miestne subjekty alebo malé organizácie 
nie vždy vedia o verejnom financovaní a 
že európske postupy sa im môžu zdať 
vzdialené, či zložité; navrhuje vytvorenie 
jednotného fondu, ktorým sa vytvoria 
synergie združujúce už existujúce fondy 
prenajímateľov, vďaka čomu ich miestne 
subjekty a malé organizácie budú môcť 
jasne identifikovať;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 356
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 
Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby obnovila sieť 
kontaktných miest pre bývanie v 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť 
mechanizmus na výmenu informácií a 
poznatkov a zintenzívniť monitorovanie 
potrieb a politík cenovo dostupného 
bývania v členských štátoch Európskej 
únie vrátane miest a regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby lepšie 
podporovala úvery, ktoré poskytuje EIB 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom s cieľom lepšie chrániť verejné 
investície do služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
využívanie európskych programov, ktoré 
podporujú obnovu domov s cieľom 
zabezpečiť cenovú dostupnosť bývania;

Or. el

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu, aby uznala, 
podporovala a financovala komunitné 
pozemkové družstvá a iné formy 
komunitného, demokratického a 
družstevného bývania za legitímne a 
životaschopné prostriedky na 
poskytovanie trhového a sociálneho 
bývania, podporovala ich a financovala a 
nabádala členské štáty, aby ich uznali;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu, aby presadzovala 
udržateľný prístup k využívaniu mestskej 
pôdy, napríklad uprednostnenie obnovy 
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opustených domov pred výstavbou nových 
(takisto ako v prípade priemyselných 
oblastí);

Or. en


