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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), zlasti člena 3(3), in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti 
členov 9, 14, 148, 151, 153 in 160 ter 
njenega Protokola št. 26 o storitvah 
splošnega pomena,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), zlasti člena 3(3), in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti 
členov 9, 14, 148, 151, 153, 160 in 168 ter 
njenega Protokola št. 26 o storitvah 
splošnega pomena,

Or. en

Predlog spremembe 2
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah OZN, 
zlasti členov 8 in 25,

Or. fr

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega 
razvoja, ki so jih svetovni voditelji sprejeli 
septembra 2015 in jih je Svet potrdil ter se 

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega 
razvoja, ki so jih svetovni voditelji sprejeli 
septembra 2015 in jih je Svet potrdil ter se 
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zavzel za njihovo uresničevanje, zlasti cilja 
11 o trajnostnih mestih in skupnostih s 
specifičnimi cilji za leto 2030, da se vsem 
zagotovi dostop do primernih, varnih in 
cenovno dostopnih stanovanj ter osnovnih 
storitev, da se izboljšajo razmere v 
barakarskih naseljih ter da se okrepi 
vključujoča in trajnostna urbanizacija in 
poveča zmogljivost za participativno, 
celovito in trajnostno načrtovanje in 
upravljanje naselij za vse države,

zavzel za njihovo uresničevanje, zlasti cilja 
11 o trajnostnih mestih in skupnostih s 
specifičnimi cilji za leto 2030, da se vsem 
zagotovi dostop do primernih, varnih in 
cenovno dostopnih stanovanj ter osnovnih 
storitev, da se izboljšajo razmere v 
barakarskih naseljih ter da se okrepi 
vključujoča in trajnostna urbanizacija in 
poveča zmogljivost za participativno, 
celovito in trajnostno načrtovanje in 
upravljanje naselij za vse države, ter cilja 
trajnostnega razvoja 3 o skrbi za zdravo 
življenje in spodbujanju splošnega 
dobrega počutja v vseh življenjskih 
obdobjih,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic SZO za 
nastanitev in zdravje iz leta 2018 – 
Priporočila za spodbujanje zdravih 
stanovanj za trajnostno in pravično 
prihodnost (Recommendations to promote 
healthy housing for a sustainable and 
equitable future)1a,
__________________
1a 
https://www.who.int/publications/i/item/w
ho-housing-and-health-guidelines

Or. en

Predlog spremembe 5
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nove agende za 
mesta, sprejete oktobra 2016 na 
konferenci Združenih narodov o 
stanovanjski politiki in trajnostnem 
razvoju mest (Habitat III), ki je 
organizirana vsakih 20 let,

Or. pl

Predlog spremembe 6
Eugenia Rodríguez Palop

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila posebne 
poročevalke Združenih narodov z dne 30. 
decembra 2015 o ustreznih bivališčih kot 
elementu pravice do primernega 
življenjskega standarda in o pravici do 
nediskriminacije v zvezi s tem 
(A/HRC/31/54)1a, v katerem je preučeno 
brezdomstvo kot globalna kriza človekovih 
pravic, ki zahteva takojšen globalni odziv,
__________________
1A 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a
spx?si=A/HRC/31/54

Or. en

Predlog spremembe 7
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 19. junija 2020 o evropskem varstvu 
čezmejnih in sezonskih delavcev v času 
krize zaradi COVID-198a,
__________________
8a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0176.

Or. ro

Predlog spremembe 8
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru8b,
__________________
8b Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.

Or. ro

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 30. novembra 2017 o izvajanju 
evropske strategije o invalidnosti11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 2. marca 2020 o izvajanju strategije 
EU o invalidnosti po letu 202011,

__________________ __________________
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11 UL C 356, 4.10.2018, str. 110. 11 UL C 356, 2.3.2020, str. 110.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Združenih 
narodov z dne 26. decembra 2019 v zvezi s 
smernicami za uveljavljanje pravice do 
ustreznega bivališča, ki jih je pripravila 
posebna poročevalka o ustreznih 
bivališčih kot elementu pravice do 
primernega življenjskega standarda in o 
pravici do nediskriminacije v zvezi s tem,

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila 
CM/Rec(2010)5 Odbora ministrov Sveta 
Evrope državam članicam o ukrepih za 
boj proti diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti ali spolne identitete, zlasti 
naslova VIII (Stanovanja)1a,
__________________
1a 
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https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju druge raziskave o 
osebah LGBTI iz maja 2020, ki jo je 
izvedla Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice,

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske 
državljanske pobude Housing for All20a,
__________________
20A https://www.housingforall.eu/

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju študije Evropske 
komisije iz junija 2020 o pravnem 
priznanju spolov v EU: potovanja 
transspolnih oseb do popolne enakosti 
(Legal gender recognition in the EU: the 
journeys of trans people towards full 
equality)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

Predlog spremembe 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

A. ker Evropska unija priznava in 
spoštuje pravico do socialne in 
stanovanjske pomoči, da bi zagotovila 
dostojno življenje vsem, ki nimajo 
zadostnih sredstev, in ker je treba dostop 
do stanovanja obravnavati kot osnovni 
pogoj za uveljavljanje temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

Or. hu
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Predlog spremembe 16
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

A. ker je dostop do stanovanja 
standard, ki ga moramo obravnavati kot 
osnovni pogoj za dostojno življenje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje; ker je pričakovana življenjska 
doba pri brezdomcih precej nižja kot pri 
splošnem prebivalstvu;

Or. en

Predlog spremembe 18
Antonius Manders

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

A. ker je dostop do dostojnega 
stanovanja temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

Or. nl

Predlog spremembe 19
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je dostop do stanovanja 
temeljna pravica, ki jo moramo 
obravnavati kot osnovni pogoj za 
uveljavljanje drugih temeljnih pravic in 
dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

A. ker je dostop do primernega 
stanovanja pravica vsakogar, ki je osnovni 
pogoj za uveljavljanje drugih temeljnih 
pravic in dostopa do njih, pa tudi za 
dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker si, kot je navedeno v členu 151 
PDEU, Unija in države članice ob 
upoštevanju temeljnih socialnih pravic, 
kakor so določene v Evropski socialni 
listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 
1961, in v Listini Skupnosti o temeljnih 
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socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, 
prizadevajo za naslednje cilje: 
spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje 
življenjskih razmer in delovnih pogojev, 
tako da se ob ohranjanju izboljšav 
omogoči njihova harmonizacija, ustrezno 
socialno zaščito, dialog med socialnimi 
partnerji, razvoj človeških virov za trajno 
visoko zaposlenost in boj proti 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker v hierarhiji človekovih potreb 
stanovanje zagotavlja prostor za življenje 
in tako omogoča zadovoljevanje drugih 
temeljnih in višjih potreb;

Or. pl

Predlog spremembe 22
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker Unija ni neposredno pristojna 
za stanovanjsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 23
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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker Unija v skladu s členom 36 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah priznava in spoštuje dostop do 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki je v skladu s Pogodbama določen v 
nacionalnih zakonodajah in praksah, s 
čimer pospešuje socialno in teritorialno 
kohezijo Unije; ker so storitve splošnega 
pomena storitve, ki jih javni organi držav 
članic štejejo za storitve splošnega 
pomena, zaradi česar zanje veljajo 
posebne obveznosti glede javnih storitev in 
jih lahko opravlja bodisi država bodisi 
zasebni sektor; ker te storitve v kategoriji 
socialnih storitev splošnega pomena 
vključujejo socialna stanovanja kot 
storitev, ki se odziva na potrebe ranljivih 
državljanov ter temelji na načelih 
solidarnosti in enakega dostopa; ker 
sporočilo Komisije o okviru kakovosti za 
storitve splošnega pomena v EU 
zagotavlja dostop do osnovnih storitev 
vsem državljanom in spodbuja kakovost 
na področju socialnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker ima Evropska komisija veliko 
pristojnosti, povezanih s stanovanjskim 
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trgom, med katerimi izpostavljamo: 
bančni nadzor, denarno politiko, posojila, 
hipoteke, postopke za poravnavo dolgov, 
sposobnost posredovanja v primeru 
finančnih balonov, javne stroške 
socialnega financiranja stanovanj in 
slaba posojila;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker morajo nacionalni, regionalni 
in lokalni organi v državah članicah 
določiti lastno stanovanjsko politiko in 
sprejeti potrebne ukrepe, da bi na svojem 
stanovanjskem trgu v skladu s potrebami 
svojih prebivalcev zagotovili spoštovanje 
te temeljne pravice, da bi imeli vsi 
državljani dostop do dostojnega in 
cenovno dostopnega stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker bi moralo v skladu s 
Protokolom št. 26 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije opravljanje nalog v okviru 
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storitev splošnega gospodarskega pomena, 
kot je zagotavljanje socialnih in cenovno 
dostopnih stanovanj, temeljiti na 
specifičnih nacionalnih, regionalnih ali 
lokalno dodeljenih nalogah, ki izražajo 
potrebe in sorazmerno podporo za 
stanovanja in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker nedelovanje stanovanjskega 
trga ogroža socialno kohezijo v Evropi, 
povečuje brezdomstvo in revščino ter 
zmanjšuje zaupanje v demokracijo; ker 
morajo biti nacionalni in lokalni organi 
za obravnavanje vseh teh izzivov sposobni 
sprejeti ustrezne stanovanjske politike, 
vključno z ukrepi državne pomoči, da bi 
ustvarili pogoje in podporo za naložbe v 
socialna in cenovno dostopna stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker zasebni izvajalci in vlagatelji še 
nikoli niso imeli tako prevladujočega 
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položaja v stanovanjskih sistemih, pri 
čemer ločujejo stanovanja od njihove 
socialne funkcije, saj jih obravnavajo kot 
blago za špekulacije; ker nekatere 
nacionalne prakse olajšujejo in 
spodbujajo spremembo vloge zasebnega 
stanovanjskega sektorja, na primer z 
zagotavljanjem davčnih olajšav za 
nepremičninske špekulante, davčnih 
ugodnosti za lastnike stanovanj in „zlatih 
vizumov“ za tuje vlagatelje ali z 
deregulacijo najemniških trgov; ker 
številne države z zakonodajnimi ukrepi, 
politikami in programi obravnavajo 
stanovanja kot blago za trgovanje in 
špekuliranje in ne kot socialno dobrino in 
človekovo pravico;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci ali pa jim grozi 
prisilna izselitev;

B. ker se EU sooča s stanovanjsko 
krizo, v kateri ima vse več ljudi iz nižjega 
ali srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
(17,1 % prebivalstva v EU-27 je živelo v 
prenatrpanih stanovanjih) oziroma so 
brezdomci ali pa jim grozi prisilna izselitev 
(4,3 % prebivalstva je živelo v slabih 
stanovanjskih razmerah)20b;

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

Predlog spremembe 30
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci ali pa jim grozi 
prisilna izselitev;

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v nekaterih regijah EU 
omejene finančne možnosti, ker je breme 
stanovanjskih stroškov zanje pretirano in 
ker vse več ljudi živi v nezdravih, 
nekakovostnih, energijsko neučinkovitih 
ali prenatrpanih stanovanjih oziroma so 
brezdomci ali pa jim grozi prisilna 
izselitev;

Or. hu

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci ali pa jim grozi 
prisilna izselitev;

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci ali pa jim grozi 
prisilna izselitev;

B. ker ima veliko ljudi iz nižjega ali 
srednjega sloja v EU omejene finančne 
možnosti, ker je breme stanovanjskih 
stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi 
živi v nezdravih, nekakovostnih, energijsko 
neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih 
oziroma so brezdomci ali pa jim grozi 
prisilna izselitev;

Or. en

Predlog spremembe 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je v obdobju 2010–2018 10,2 % 
prebivalstva EU več kot 40 % svojega 
razpoložljivega dohodka porabilo za 
stanovanje, čeprav so bile med državami 
članicami EU ugotovljene velike razlike;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se cene stanovanj iz leta v leto 
nenehno višajo, in sicer hitreje kot 
razpoložljivi dohodek; ker so stanovanja 
zdaj največji izdatek evropskih 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 35
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker si je Evropska unija z 
evropskim zelenim dogovorom določila 
cilj izboljšanja energijske učinkovitosti 
stavb;

Or. ro

Predlog spremembe 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker se je v zadnjem desetletju 
število brezdomcev v številnih državah 
članicah EU povečalo zaradi naraščajočih 
stanovanjskih stroškov, vpliva 
gospodarske krize in nadaljnjih 
varčevalnih ukrepov, ki so privedli do 
zmanjšanja učinkovitosti javnih politik za 
odpravo brezdomstva, vključno z 
zamrznitvijo ali omejitvijo socialnih 
programov in ugodnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker naj bi stanovanjski trg po 
ocenah ustvaril približno 
25 bilijonov EUR ter je zato bistven pri 
ustvarjanju delovnih mest in gonilna sila 
gospodarske dejavnosti, saj med drugim 
vpliva na mobilnost delavcev, energijsko 
učinkovitost, povpraševanje po 
infrastrukturi in njeno odpornost, 
trajnostni promet in razvoj mest;

Or. en

Predlog spremembe 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker so se cenovna dostopnost 
stanovanj in bivanjske razmere za lastnike 
in najemnik z nizkimi dohodki v zadnjih 
desetletjih poslabšale; ker skoraj 38 % 
gospodinjstev, ki jim grozi revščina, več 
kot 40 % svojega razpoložljivega dohodka 
porabi za stanovanje; ker se je število ljudi 
v EU, ki jim grozi revščina, povečalo na 
156 milijonov, če se upoštevajo 
stanovanjski stroški;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker neustrezne bivanjske razmere 
po ocenah Eurofounda gospodarstva EU 
letno stanejo 195 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 40
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker so se stroški najemnin v EU v 
zadnjem desetletju zvišali, v 
obdobju 2007–2019 pa so se v 22 državah 
članicah zvišale tudi cene stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker imajo špekulativni nakupi 
nepremičnin pomembno vlogo pri 
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nadaljnjem višanju cen stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 42
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Be. ker se vloga socialnih stanovanj od 
80. let prejšnjega stoletja zmanjšuje, saj se 
pritiski na javnofinančne odhodke 
povečujejo, liberalizacija in privatizacija 
pa sta postali prevladujoči pri določanju 
in izvajanju stanovanjskih politik;

Or. en

Predlog spremembe 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bf. ker najnovejši dokazi, zbrani po 
izbruhu pandemije covida-19, kažejo, da 
lahko recesija in izguba delovnih mest 
srednjeročno dodatno povečata 
preobremenjenost s stanovanjskimi stroški 
in število brezdomcev v EU;

Or. en

Predlog spremembe 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Bg. ker stanovanjska kriza huje 
prizadene mestna območja v številnih 
državah članicah, v katerih tudi 
gospodinjstva s srednjim dohodkom težko 
najdejo cenovno dostopna stanovanja po 
tržnih cenah;

Or. en

Predlog spremembe 45
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bh. ker vrzel v javnih naložbah na 
področju cenovno dostopnih stanovanj v 
EU znaša 57 milijard EUR na leto in jo 
večinoma sestavljajo vrzeli v gradnji 
socialnih stanovanj in izplačilih v obliki 
socialne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 46
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva; ker je 
imela pandemija covida-19 uničujoč 
učinek na evropski trg dela, ki je po 
ocenah Mednarodne organizacije dela20a 
v drugem četrtletju pomenil izgubo 
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delovnih ur, enako 44 milijonom delovnih 
mest za polni delovni čas; ker zaradi 
učinkov pandemije covida-19 na 
gospodarstvo morda več milijonov 
državljanov ne bo moglo plačati 
najemnine ali stanovanjskega posojila;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work (Covid-19 in svet dela). 
Peta izdaja.

Or. ro

Predlog spremembe 47
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva; ker so 
zaradi teh tveganj ogrožene zlasti ranljive 
skupine, kot so manjšine, starejši, invalidi 
ali enostarševske družine;

Or. en

Predlog spremembe 48
Antonius Manders

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala povpraševanje 
po ustrezno velikih bivalnih prostorih, pa 
tudi tveganje prisilne izselitve in 
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brezdomstva;

Or. nl

Predlog spremembe 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

C. ker je pandemija covida-19 v 
nekaterih regijah EU zaostrila negotove 
stanovanjske razmere in prezadolženost ter 
povečala tveganje prisilne izselitve in 
brezdomstva;

Or. hu

Predlog spremembe 50
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

C. ker bi lahko pandemija covida-19 
zaostrila negotove stanovanjske razmere in 
prezadolženost ter povečala tveganje 
prisilne izselitve in brezdomstva;

Or. en

Predlog spremembe 51
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je pomanjkanje ustreznih 
stanovanj, ki pomeni odsotnost 
materialnega vidika minimalno primernih 
stanovanj in socialnega vidika varnega 
prostora za ustvarjanje družine ali 
družbenih odnosov in sodelovanje v 
življenju skupnosti1a, resen izziv za 
številne državljane v EU; ker trenutno ni 
natančnih podatkov o številu brezdomcev 
v EU, natančno zbrani podatki pa so 
osnova vsake učinkovite javne politike;
__________________
1a Poročilo posebne poročevalke 
Združenih narodov o ustreznih bivališčih 
kot elementu pravice do primernega 
življenjskega standarda in o pravici do 
nediskriminacije v zvezi s tem, 
A/HRC/31/54.

Or. en

Predlog spremembe 52
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je pandemija covida-19 
poslabšala položaj nevladnih in 
dobrodelnih organizacij, ki tradicionalno 
pomagajo ljudem v težkih stanovanjskih 
razmerah ali življenjskih okoliščinah, in 
povzročila negotovost glede tega, ali bodo 
lahko še naprej opravljale svoje naloge;

Or. en

Predlog spremembe 53
Eugen Tomac
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so zaradi zahtev po 
samoosamitvi in karanteni, ki so jih 
uvedle države članice, številni evropski 
državljani morali deliti stanovanje z 
drugimi;

Or. ro

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker 19. načelo evropskega stebra 
socialnih pravic obravnava vprašanja 
stanovanjske pomoči in brezdomstva;

D. ker 19. načelo evropskega stebra 
socialnih pravic obravnava vprašanja 
stanovanjske pomoči in brezdomstva ter ob 
upoštevanju, da je Komisija naznanila, da 
bo do februarja 2021 predstavila akcijski 
načrt za njegovo izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 55
Eugenia Rodríguez Palop

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker bi morala opredelitev 
brezdomstva vsebovati odsotnost 
materialnega vidika minimalno 
primernega stanovanja in socialnega 
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vidika varnega prostora za ustvarjanje 
družine ali družbenih odnosov in 
sodelovanje v življenju skupnosti ter bi se 
moralo brezdomstvo šteti za obliko 
sistemske diskriminacije in socialne 
izključenosti, ob priznavanju, da 
prikrajšanost za dom ustvarja socialno 
identiteto, na podlagi katere „brezdomci“ 
pomenijo socialno skupino, ki je 
izpostavljena diskriminaciji in 
stigmatizaciji; ker bi se morali brezdomci 
šteti za nosilce pravic, ki so odporni v bitki 
za preživetje in dostojanstvo in ki morajo 
biti priznani kot osrednji nosilci 
družbenih sprememb, potrebnih za 
uresničitev pravice do ustreznega 
stanovanja1a;
__________________
1a Poročilo posebne poročevalke 
Združenih narodov o ustreznih bivališčih 
kot elementu pravice do primernega 
življenjskega standarda in o pravici do 
nediskriminacije v zvezi s tem, 
A/HRC/31/54.

Or. en

Predlog spremembe 56
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je brezdomstvo hud napad na 
dostojanstvo, premoženje in življenje samo 
ter popolnoma nezdružljivo s cilji EU 
glede socialnega napredka in njenega 
socialnega modela;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so v skladu z načelom 
subsidiarnosti za stanovanjsko politiko 
pristojne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 58
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je leta 2018 17,1 % prebivalcev 
EU živelo v prenatrpanih stanovanjih1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/sl

Or. pl

Predlog spremembe 59
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker primanjkuje socialnih, 
cenovno ugodnih in dostopnih stanovanj;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 60
Kim Van Sparrentak, Kira Marie Peter-Hansen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj;

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj; ker je 
treba cenovno dostopnost stanovanj 
obravnavati v njenem splošnem razmerju 
do dohodkovnih vzorcev in razvoja, 
pravičnosti porazdelitve in pretirane rasti 
stanovanjskih stroškov ter vključuje jasno 
razsežnost vprašanja spolov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj;

E. ker po podatkih Eurostata 
primanjkuje socialnih, cenovno ugodnih in 
dostopnih stanovanj (9,6 % prebivalstva 
EU-27 je živelo v gospodinjstvih, ki so 
40 % ali več ekvivalentnega 
razpoložljivega dohodka porabila za 
stanovanje)20c;

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

Or. en
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Predlog spremembe 62
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj;

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj; ker se 
razpoložljivost socialnih, cenovno 
ugodnih in dostopnih stanovanj med 
državami članicami močno razlikuje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je zvišanje stopnje 
preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški v EU najbolj opazno v najnižjem 
kvintilu (do 2,1 % od leta 2005); ker so se 
po podatkih Eurostata in Razvojne banke 
Sveta Evrope stopnje preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški za najvišja dva 
dohodkovna razreda (tj. najvišja 
dohodkovna kvintila) znižale v primerjavi 
z letom 2008, za najnižji kvintil pa velja 
nasprotno; ker je za tretje najnižje kvintile 
preobremenjenost s stanovanjskimi stroški 
še vedno večja kot leta 2005;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je mogoče opaziti hitro in 
stalno zviševanje cen stanovanj in tržnih 
najemnin, ki ga spodbujajo gentrifikacija, 
turistifikacija in financializacija 
stanovanjskega trga, zlasti v mestih in na 
(pri)mestnih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so bile leta 2018 cene 
stanovanj višje v primerjavi z letom 2015 v 
skoraj vseh državah članicah; ker so v 
zadnjih treh letih cene stanovanj v EU 
narasle za povprečno 5 %;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se stanovanjski problem redko 
obravnava z vidika socialno podprtega 
dostopa do lastništva nepremičnine;
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Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker pretirana zaščita najemnikov 
in zamudni postopki prisilne izselitve 
vodijo v zvišanje varščin, ki se zahtevajo 
za najem stanovanja, in tako prispevajo k 
zmanjšanju števila zasebnih stanovanj na 
nepremičninskem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker so se javne naložbe v socialna 
stanovanja v zadnjih letih zmanjšale; ker 
odhodki vlad za socialna stanovanja 
(transferji in kapital) predstavljajo le 
0,66 % evropskega BDP, kar je malo 
glede na pretekle ravni, in se še 
zmanjšujejo;

Or. en

Predlog spremembe 69
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker so se zaradi vrnitve lastnine iz 
obdobja pred drugo svetovno vojno v 
nekaterih državah EU najemniki teh 
stanovanj spremenili v zelo ranljive 
kategorije, ki jim stalno grozi prisilna 
izselitev;

Or. en

Predlog spremembe 70
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker pomanjkanje stanovanj ostaja 
znatna težava, čeprav se stavbni fond v 
EU sistematično povečuje;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker imajo države, ki uporabljajo 
univerzalni model socialnih stanovanj, 
običajno velike stanovanjske sektorje, 
katerih glavni cilj je spodbujati socialno 
raznolikost, da se prepreči socialno-
ekonomska segregacija; ker se 
javnofinančni odhodki za socialna 
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stanovanja v Evropi zelo razlikujejo med 
državami, pri čemer nekatere države 
dajejo večji poudarek podpori za javna 
stanovanja kot druge; ker so odhodki za 
socialna stanovanja v primerjavi z 
drugimi področji javnofinančnih 
odhodkov v številnih državah manjši; ker 
potreba po socialnih stanovanjih postaja 
vse pomembnejša (zlasti po finančni krizi 
leta 2008), saj se posamezniki z nižjimi 
dohodki srečujejo z večjimi finančnimi 
pritiski v zvezi s stanovanji;

Or. en

Predlog spremembe 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker povečanje števila zaključenih 
stanovanjskih projektov ne izboljša znatno 
dostopa do stanovanj za tiste, katerih 
dohodki so prenizki, da bi si lahko 
privoščili tržne cene najemnin, in 
previsoki, da bi bili upravičeni do 
socialnih stanovanj; ker ta težava zadeva 
zlasti starše samohranilce, osebe z 
velikimi družinami in mlade, ki vstopajo 
na trg dela;

Or. pl

Predlog spremembe 73
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker v EU 28,5 % mladih, starih od 
25 do 34 let, živi pri starših; ker na to 
številko vplivajo kulturni dejavniki, pa 
tudi dostopnost stanovanj1b;
__________________
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190514-1

Or. pl

Predlog spremembe 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ee. ker je 10,3 % ljudi v EU 
preobremenjenih s stanovanjskimi 
stroški1c;
__________________
1c 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_lvho07a

Or. pl

Predlog spremembe 75
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
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otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev;

otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev; ker imajo 
neustrezne bivanjske razmere in 
brezdomstvo skrajno negativen učinek na 
duševno zdravje ljudi;

Or. ro

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev;

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev; ker je 
SZO opredelila stanovanjski sektor kot 
ključni sektor za ukrepe za odpravo 
neenakosti na področju zdravja20a;
__________________
20a 
https://www.who.int/social_determinants/
Guidance_on_pro_equity_linkages/en/

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo telesnemu in duševnemu 
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ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev;

zdravju in dobremu počutju ljudi ter nižajo 
kakovost življenja in dostojanstvo, hkrati 
pa otežujejo dostop do zaposlovanja ter 
drugih ekonomskih in socialnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 78
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev;

F. ker neustrezne bivanjske razmere 
škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi 
ter nižajo kakovost življenja, hkrati pa 
otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih 
ekonomskih in socialnih storitev ali 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 79
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je energijska revščina trajna 
težava, ki prizadene več kot 50 milijonov 
ljudi v EU21a, in ker pandemija covida-19 
poglablja krizo z omejevanjem gibanja, ki 
vodi do večje porabe energije in višjih 
računov, pa tudi z večjim številom 
delavcev, ki so posledično izgubili delo ali 
del svojega dohodka; ker gospodinjstva z 
nižjimi dohodki plačujejo več za energijo;
__________________
21a Sporočilo Komisije z dne 
11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
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dogovoru (COM(2019)0640), str. 9.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je stanovanjska kriza prizadela 
tako bogate kot manj bogate države ter 
povečuje socialno izključenost in 
prostorsko segregacijo, kar nesorazmerno 
vpliva, med drugim, na revne, starejše 
zaposlene, ki živijo sami, enostarševske 
družine, mlade, ki se poskušajo 
osamosvojiti, invalide, migrante in 
begunce;

Or. en

Predlog spremembe 81
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker 2,1 % evropskih državljanov v 
svojih stanovanjih nima notranje 
kopalnice, prhe ali stranišča; ker je večina 
teh državljanov v petih državah članicah: 
Romuniji (27,7 %), Bolgariji (15,3 %), 
Litvi (10,6 %), Latviji (9,9 %) in Estoniji 
(5,3 %)20a;
__________________
20a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
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s-eurostat-news/-/EDN-20191119-1

Or. ro

Predlog spremembe 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je na podeželskih območjih 
premalo naložb v dostop do sanitarij in 
drugih osnovnih dobrin, vključno z 
vodovodom, centralnim ogrevanjem, 
omrežnim plinom ter širokopasovnim 
internetom;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker naj bi do leta 2050 delež ljudi, 
starih 65 let ali več, predstavljal 29 % 
celotnega prebivalstva EU[1] in ker je 
pandemija covida-19 razkrila, da so 
številni starejši v negotovem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 84
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker je znaten delež stanovanj po 
vsej Evropi v starih stavbah, ki so že 
presegle svojo pričakovano življenjsko 
dobo; ker so na potresnih območjih 
Evrope številne stavbe, ki glede na 
priporočene parametre niso primerno 
opremljene, da bi vzdržale potres; ker 
močno potresno ogrožene stavbe pomenijo 
nevarnost za življenja evropskih 
državljanov, zlasti v primeru močnega 
potresa;

Or. ro

Predlog spremembe 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker je v več kot polovici držav 
članic EU zdaj več kot 500 stanovanj na 
1 000 prebivalcev; ker je ta številka 
najvišja v državah, ki so turistične 
destinacije, v katerih počitniške hiše in 
apartmaji, zgrajeni v turističnih središčih 
za sezonsko uporabo, ne prispevajo k 
zadovoljevanju splošnih potreb družbe po 
stanovanjih1d;
__________________
1d https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-
Housing-stock-and-construction.pdf

Or. pl

Predlog spremembe 86
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker mora imeti val prenove 
pomembno vlogo pri doseganju 
prihrankov energije, zmanjševanju 
stroškov in zmanjševanju porabe energije 
ter s tem pri prispevanju k ublažitvi 
energijske revščine in izboljšanju udobja 
ter sanitarnih in življenjskih pogojev za 
vse;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj bolj otežen 
za ženske, mlade in ljudi v ranljivejšem 
položaju, kot so mladi brezposelni pari, 
starši samohranilci, velike družine, 
starejši, osebe LGBTI, migranti, begunci, 
invalidi, osebe s telesno ali duševno 
boleznijo in osebe iz marginaliziranih 
skupnosti, vključno z Romi;

Or. en

Predlog spremembe 88
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je pandemija covida-19 
razkrila, da večina sezonskih delavcev v 
Evropi nima dostopa do ustreznih 
stanovanj, ki bi izpolnjevala zdravstvene 
zahteve in zahteve po omejevanju 
socialnih stikov;

Or. ro

Predlog spremembe 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker stopnja stanovanjske 
prikrajšanosti, ki predstavlja delež 
prebivalstva, ki živi v neprimernih 
stanovanjih, na ravni EU znaša 17,7 %1e;
__________________
1e 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tessi291&plugin=1

Or. pl

Predlog spremembe 90
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fd. ker se družbe starajo in 
demografsko spreminjajo; ker se 
stanovanjske potrebe spreminjajo s 
starostjo v skladu s spremembami 
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življenjskega sloga ali družinskih razmer; 
ker ovire za stanovanja vključujejo 
nedostopnost, osamljenost, skrbi glede 
varnosti in stroške vzdrževanja;

Or. pl

Predlog spremembe 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fe. ker bi stanovanja morala biti 
varna in udobna, njihovo vzdrževanje pa 
bi moralo biti preprosto, kar je vse še 
posebej pomembno za starejše;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker si Evropska unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti prizadeva za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 93
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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so po podatkih Evropske 
komisije gospodinjstva z otroki na splošno 
izpostavljena večjemu tveganju hude 
stanovanjske prikrajšanosti kot splošno 
prebivalstvo in je delež otrok, ki živijo v 
prenatrpanih stanovanjih, večji pri 
otrocih v gospodinjstvih z nižjimi dohodki 
kot pri splošnem prebivalstvu (v večini 
držav pri otrocih iz te skupine obstaja tudi 
sorazmerno večja verjetnost, da bodo 
trpeli zaradi nezadostnega ogrevanja), 
dostopnost socialnih stanovanj pa za 
otroke v gospodinjstvih z nižjimi dohodki 
pomeni oviro zaradi nezadostne ponudbe 
socialnih stanovanj, ki povzroča dolge 
čakalne dobe; ker stanovanjski dodatki in 
subvencije za najemnine pogosto ne 
zadoščajo za kritje dejanskih 
stanovanjskih stroškov in ker zelo stroga 
merila v nekaterih državah preprečujejo 
dostop do stanovanjskih dodatkov za 
ranljive skupine; ker je zaradi 
pomanjkljivosti, kot je nezmožnost 
ustreznega ogrevanja svojega doma, še 
vedno prizadet velik del prebivalstva v 
večini držav članic; ker so ustrezno 
ogrevana stanovanja z varno pitno vodo 
in sanitarno infrastrukturo ali stanovanja 
na splošno ključni element za zdravje in 
dobro počutje otrok, ki prispeva k 
ugodnemu okolju za njihovo rast in 
razvoj; ker so primerna stanovanja tudi 
stimulativna za učenje otrok20d;
__________________
20d Študija izvedljivosti za jamstvo za 
otroke: dokument za razpravo ciljne 
skupine o otrocih, ki živijo v negotovih 
družinskih razmerah.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Cindy Franssen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se brezdomstvo povečuje v 
najmanj 24 državah članicah, ker se mora 
vsak večer 700.000 brezdomcev v Evropski 
uniji vrniti v zatočišče ali spati na ulici, 
kar pomeni 70-odstotno povečanje v 
zadnjih desetih letih.

Or. en

Predlog spremembe 95
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je gospodarska kriza leta 2008 
zelo pomembno prispevala k spremembam 
odnosa do vključenosti držav v gradnjo 
stanovanj, gradnja socialnih stanovanj pa 
je postala pomemben del evropskih 
gospodarstev;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker bi morala Evropska unija pri 
opredelitvi in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je Komisija naznanila, da bo 
prihodnja strategija za enakost oseb 
LGBTI sprejeta do četrtega četrtletja 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker druga raziskava o osebah 
LGBTI, ki jo je izvedla Agencija za 
temeljne pravice, kaže, da se ena od petih 
oseb LGBTI sooča z brezdomstvom in 
izključenostjo s stanovanjskega trga ter da 
se z brezdomstvom sooča ena od treh 
transspolnih oseb in 39 % interspolnih 
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oseb; ker rezultati kažejo, da je več kot 
tretjina (37 %) oseb LGBTI doživela 
diskriminacijo na področjih življenja, ki 
niso povezana z delom, in da je bila ena 
od desetih oseb LGBTI (11 %) pri iskanju 
hiše ali stanovanja za nakup ali najem 
žrtev diskriminacije (s strani oseb, 
zaposlenih v zasebnih ali javnih 
nepremičninskih agencijah, ali 
najemodajalca);

Or. en

Predlog spremembe 99
Cindy Franssen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da boj proti brezdomstvu spada 
na področje javnega zdravja in da je ta boj 
mogoč z odpiranjem, na primer, praznih 
hotelskih sob za brezdomce in uvedbo 
moratorija na prisilne izselitve v več 
državah članicah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je trg plina in energije eden od 
najbolj dobičkonosnih poslov na svetu, 
vendar skoraj 7 % gospodinjstev v EU ni 
sposobnih plačevati računov za 
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komunalne storitve20e; 

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

Or. en

Predlog spremembe 101
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker število najetih stanovanj 
narašča; ker številni najemniki menijo, da 
njihovi najemodajalci ne skrbijo ustrezno 
za nepremičnine, ki jih oddajajo;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je študija Evropske komisije o 
pravnem priznanju spola v EU opozorila 
na diskriminacijo transseksualnih in 
spolno nenormativnih oseb pri dostopu do 
stanovanjskega trga, vključno z izgubo 
stanovanj zaradi zahteve po razvezi v 
nekaterih postopkih za priznanje spola v 
EU, in da dostop do pravnega priznanja 
spola povečuje verjetnost, da bodo 
transseksualne osebe našle stanovanje v 
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primerih, ko se njihovi dokumenti 
ujemajo z njihovim spolnim izrazom;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je razogljičenje gospodarstva 
EU do leta 2050 skupni cilj v boju proti 
podnebnim spremembam, katerih glavni 
vzroki so med drugim poraba energije v 
stavbah ter ogrevanje in hlajenje stavb;

Or. en

Predlog spremembe 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker bosta do leta 2030 več kot dve 
tretjini svetovnega prebivalstva živeli v 
mestih1f;
__________________
1f 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ass
ets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_b
ooklet.pdf

Or. pl
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gd. ker je brezdomstvo hud napad na 
dostojanstvo, socialno vključenost in 
pravico do življenja ter pomeni kršitev 
pravice do stanovanja in več drugih 
človekovih pravic poleg pravice do 
življenja, vključno z nediskriminacijo, 
zdravjem, pitno vodo in sanitarno 
infrastrukturo, varnostjo posameznika in 
prepovedjo mučenja ter krutega in 
nečloveškega ravnanja; ker so brezdomci 
in osebe, ki živijo v neuradnih bivališčih, 
zaradi svojega stanovanjskega statusa 
pogosto žrtve diskriminacije, 
nadlegovanja in diskriminatornega 
ravnanja, ker jim je onemogočen dostop 
do sanitarne infrastrukture, so natrpani v 
ali pregnani iz skupnosti in izpostavljeni 
skrajnim oblikam nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gd. ker je Odbor ministrov Sveta 
Evrope v priporočilu CM/Rec(2010)5 
državam članicam predlagal, naj 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da bodo 
lahko vse osebe dejansko in enako 
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uveljavljale dostop do primernega 
stanovanja, brez diskriminacije na podlagi 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
ker je poleg tega predlagal, naj se 
ustrezna pozornost nameni tveganjem 
brezposelnosti, ki so jim izpostavljene 
osebe LGBTI, vključno z mladimi in 
otroki, ki so lahko še posebej ranljivi za 
socialno izključenost, tudi iz svoje 
družine;

Or. en

Predlog spremembe 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gd. ker prebivalstvo v mestih raste, 
obenem pa narašča tudi povpraševanje po 
manjših stanovanjih, saj se povečuje 
število gospodinjstev brez otrok;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ge. ker so begunci, prosilci za azil, 
migranti, zlasti tisti brez dokumentov, 
notranje razseljene osebe, osebe brez 
državljanstva, invalidi, otroci in mladi, 
domorodni prebivalci, ženske, osebe 
LGBTI, starejši ter pripadniki rasnih, 
etničnih in verskih manjšin nesorazmerno 
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zastopani med brezdomci ter osebami, ki 
živijo v neuradnih bivališčih in 
neprimernih stanovanjih, izrinjeni na 
najbolj odmaknjena in nevarna območja 
ter zaradi svojega stanovanjskega statusa 
pogosto žrtve presečne diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ge. ker se po podatkih iz poročila 
World Green Building Trends (Svetovni 
trendi zelenih stavb) iz leta 2016 število 
zelenih in okolju prijaznih stavb na svetu 
podvoji vsaka tri leta;

Or. pl

Predlog spremembe 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gf. ker rezultati poročila o svetovni 
raziskavi o biofilnem oblikovanju kažejo, 
da so najvišje stopnje dobrega počutja 
povezane z naravno svetlobo (44 %), 
rastlinami v stanovanjih (20 %) in 
svetlimi barvami (15 %); ker se je v 
pisarnah, ki so v zasnovo vključile te 
elemente, dobro počutje delavcev povečalo 
za 15 %, produktivnost za 6 % in 
ustvarjalnost za 15 %1g;
__________________
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1g The Global Impact of Biophilic Design 
in the Workplace (Splošni vpliv biofilnega 
oblikovanja na delovnem mestu), 2016.

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gf. ker so prisilne izselitve opredeljene 
kot stalna ali začasna izselitev proti volji 
posameznikov, družin in/ali skupnosti iz 
domov in/ali z zemljišč, ki jih uporabljajo, 
brez zagotovitve in dostopa do ustreznih 
oblik pravne ali druge zaščite, ki bi bile 
skladne z mednarodnim pravom na 
področju človekovih pravic; ker so 
prisilne izselitve že dolgo priznane kot 
huda kršitev človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gg. ker državljanska pobuda Housing 
for All poziva Evropsko komisijo, naj 
zagotovi lažji dostop do socialnih in 
cenovno dostopnih stanovanj za vsakogar, 
neuporabo maastrichtskih meril za javne 
naložbe v socialna in cenovno dostopna 
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stanovanja, boljši dostop do sredstev EU 
za izvajalce neprofitne in trajnostne 
stanovanjske gradnje, socialna in na 
konkurenci temelječa pravila za 
kratkoročni najem ter zbiranje statističnih 
podatkov o potrebah po stanovanjih v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 113
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gg. ker ima energijska učinkovitost 
stavbnega fonda neposreden vpliv na 
energijsko revščino in stroške 
vzdrževanja; ker energijska revščina 
najbolj prizadene velike ali 
večgeneracijske družine, kmete, 
prebivalce podeželja, upokojence ter tiste, 
ki živijo v hišah;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gh. ker je raziskava o covidu-19, ki jo 
je izvedel Eurofound, pokazala, da se je 
aprila 2020 finančni položaj že poslabšal 
za 38 % anketirancev in da jih 47 % 
poročalo, da se težko preživljajo – med 
brezposelnimi je bilo takih 87 %; ker jih je 
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bilo med njimi skoraj 30 % v zaostanku s 
plačili računov za komunalne storitve, 
22 % pa v zaostanku s plačili najemnine 
ali hipoteke, pri čemer jih je bila petina 
zaskrbljenih glede stabilnosti nastanitve 
zaradi zamud pri plačilu najemnine20f;
__________________
20f 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/co
vid-19

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gi. ker raziskave Eurofounda kažejo, 
da je leta 2016 14 % prebivalstva v EU-28 
poročalo o zamudah pri plačilu, ker niso 
bili sposobni plačati najemnin ali hipotek, 
potrošniških kreditov, posojil prijateljev 
ali sorodnikov ali računov za komunalne 
ali telefonske storitve v predvidenih rokih; 
ker je, če se vključi delež oseb, ki težko (ali 
zelo težko) shajajo, vendar (še) ne 
zamujajo s plačili, 21 % izpostavljenih 
tveganju prezadolženosti20g;
__________________
20g 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/addressing-household-
over-indebtedness

Or. en



AM\1211950SL.docx 57/191 PE655.956v01-00

SL

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gj. ker je breme stanovanjskih 
stroškov večje za invalide (v EU je bila 
stopnja preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški pri invalidih 12,5-
odstotna20h, pri ostalih pa 9,9-
odstotna)20h;
__________________
20h 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191024-
2?inheritRedirect=true

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Podnaslov -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ustvarjanje primernih, energijsko 
učinkovitih in zdravih stanovanj

Oblikovanje politike na področju 
socialnih stanovanj v EU

Or. en

Predlog spremembe 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



PE655.956v01-00 58/191 AM\1211950SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poudarja, da je pravica do 
primernega stanovanja priznana kot 
temeljna človekova pravica, saj je sestavni 
del temeljnih vrednot človekovih pravic, 
kot so dostojanstvo, enakost, vključenost, 
dobro počutje, varnost posameznika in 
sodelovanje javnosti; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da se 
prizna in postopoma uveljavi pravica do 
primernega stanovanja ter da bo priznana 
in izvršljiva kot temeljna človekova 
pravica z veljavnimi evropskimi in 
nacionalnimi zakonodajnimi določbami;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. meni, da pravica do stanovanja ne 
bi smela biti ozko opredeljena kot dostop 
do socialnega stanovanja, ampak bi 
morala biti opredeljena širše kot pravica 
do mirnega, varnega in dostojanstvenega 
bivanja, pri čemer bi morala vključevati 
varnost posesti, razpoložljivost storitev, 
cenovno dostopnost, udobnost bivanja, 
dostopnost in ustrezno lokacijo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Marc Angel, 



AM\1211950SL.docx 59/191 PE655.956v01-00

SL

Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco 
Majorino, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. poudarja, da morajo EU in njene 
država članice državljanom zagotavljati 
univerzalen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj v skladu s 
temeljnimi pravicami, kot so določene v 
členih 16, 30 in 31 Evropske socialne 
listine ter evropskem stebru socialnih 
pravic; poudarja, da so naložbe v socialna 
in cenovno dostopna stanovanja ključne 
za zagotovitev in izboljšanje kakovosti 
življenja za vse državljane EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1c. poudarja, da je sedanja 
stanovanjska kriza povezana z vse večjo 
socialno-ekonomsko neenakostjo, obsežno 
financializacijo stanovanj in zemljišč ter 
netrajnostnimi stanovanjskimi sistemi, v 
katerih so stanovanja obravnavana kot 
blago; meni, da je stanovanjska kriza 
kriza človekovih pravic, ki zahteva odziv 
na področju človekovih pravic; poudarja, 
da so ustrezne politike in ukrepi, ki 
podpirajo ustrezno ponudbo stanovanj, 
ključni za uravnoteženje in okrepitev 
gospodarskega razvoja stanovanj v korist 
celotne družbe ter za zagotovitev cenovno 
dostopnega in prijetnega življenjskega 
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okolja za vse;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek -1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1d. opozarja, da bi se lahko 
stanovanjska kriza med pandemijo 
covida-19 in po njej še poglobila, med 
drugim zaradi omejitev, ki jih nalagajo 
fiskalna in proračunska pravila iz Pakta 
za stabilnost in rast ter politične odločitve 
v načrtih za obnovo; poudarja, da je 
zagotavljanje ustreznih in cenovno 
dostopnih stanovanj skupna odgovornost 
držav članic in Evropske komisije; poziva 
Komisijo in države članice, naj socialni 
napredek, skupaj z zelenim in digitalnim 
prehodom, kot prednostno naložbo 
vključijo v mehanizem za okrevanje in 
odpornost, da bi zaščitili ranljive skupine 
pred negativnim vplivom sedanje krize, ter 
naj v načrte za okrevanje in odpornost 
vključijo načrte za socialni napredek, pri 
čemer naj opišejo, kako se bodo izvajala 
načela evropskega stebra socialnih pravic 
in kam bodo usmerjene socialne naložbe, 
vključno z naložbami v socialna 
stanovanja; poziva Komisijo in države 
članice, naj preoblikujejo okvir 
ekonomskega upravljanja EU, da bi 
zaščitili pravice državljanov in sisteme 
socialnega varstva v primerih 
gospodarskih kriz, tudi s sprejetjem pakta 
za trajnostni razvoj in socialni napredek, 
pri čemer se zagotovi, da so socialni in 
ekološki cilji enako pravno izvršljivi kot 
cilji glede fiskalne konsolidacije in 
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finančne stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek -1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1e. obžaluje, da veliko evropskih 
državljanov nima dostopa do primernega 
stanovanja ter da zviševanje cen 
komunalnih storitev in stanovanjskih 
stroškov, vse večja izključenost s 
stanovanjskega trga, zlasti v špekulativnih 
in v dobiček usmerjenih delih sektorja, 
socialna segregacija in ekonomska 
marginalizacija skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki prinašajo negativne 
posledice za prebivalce EU in držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek -1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1f. poziva Komisijo in države članice, 
naj stanovanja postavijo v ospredje 
evropskih politik;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek -1 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1g. meni, da morajo biti sprejeti 
ukrepi premišljeni, konkretni in ciljno 
usmerjeni v uveljavitev pravice do 
stanovanja v razumnem obdobju in da 
morajo države članice dodeliti zadostna 
sredstva ter prednostno obravnavati 
potrebe prikrajšanih in marginaliziranih 
posameznikov ali skupin, ki živijo v 
neustreznih stanovanjskih razmerah, ter 
zagotoviti pregledno in participativno 
odločanje; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ponudbo 
zadostnega števila ustreznih in cenovno 
dostopnih stanovanj za zadovoljitev 
stanovanjskih potreb treh najnižjih 
kvintilov družbe in do leta 2030 zmanjšajo 
preobremenjenost teh skupin s 
stanovanjskimi stroški za polovico; poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
standard, v skladu s katerim bi moralo biti 
najmanj 30 % vseh novih stanovanj 
cenovno dostopnih za skupino z nižjimi 
dohodki in najmanj 30 % vseh novih 
stanovanj cenovno dostopnih za skupino s 
srednjimi dohodki;

Or. en

Predlog spremembe 126
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno 
temperaturo, ki jih je določila Svetovna 
zdravstvena organizacija; zahteva, naj se 
pregledana uredba o kakovosti zraka 
uskladi s standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo dostop do dostojnih stanovanj, s 
tem pa prispevajo k odpravi revščine; 
ponovno odločno poudarja, da so nujno 
potrebni ukrepi za moratorij za izklop 
zimskega ogrevanja;

Or. de

Predlog spremembe 127
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo, ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami, higieno in kakovostjo okolja v 
zaprtih prostorih, ter dostop do cenovno 
dostopne, zanesljive in trajnostne energije 
za vse, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah ter podprejo 
najranljivejše skupine, zlasti majhne 
otroke, starejše ter trajno bolne in 
invalide, brezdomce in Rome, da se 
zaščitita njihovo zdravje in dobro počutje; 
ponovno odločno poziva k vseevropskim 
ukrepom za moratorij za izklop zimskega 
ogrevanja; spodbuja države članice, naj 
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organizacije; zagotovijo minimalno oskrbo z vodo in 
zaščitijo človekove pravice ranljivih 
gospodinjstev; poziva države članice, naj 
izpolnjujejo standarde Svetovne 
zdravstvene organizacije za primerno 
bivalno temperaturo; zahteva, naj se 
pregledana uredba o kakovosti zraka 
uskladi s standardi Svetovne trgovinske 
organizacije; poziva k uvedbi obveznih 
minimalnih zahtev na ravni EU glede 
kakovosti zraka v notranjih prostorih, ki 
so vsaj usklajene s smernicami SZO; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno 
temperaturo, ki jih je določila Svetovna 
zdravstvena organizacija; zahteva, naj se 
pregledana uredba o kakovosti zraka 
uskladi s standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo dostop do dostojnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo 
ter ustreznimi in vzdržnimi sanitarijami in 
higieno, ter dostop do cenovno dostopne, 
zanesljive in trajnostne energije, s tem pa 
prispevajo k odpravi revščine v vseh 
oblikah;

Or. pl
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Predlog spremembe 129
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno 
temperaturo, ki jih je določila Svetovna 
zdravstvena organizacija; zahteva, naj se 
pregledana uredba o kakovosti zraka 
uskladi s standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo enak dostop do 
dostojnih stanovanj ne glede na 
geografsko lokacijo, vključno s čisto in 
kakovostno pitno vodo ter ustreznimi in 
vzdržnimi sanitarijami in higieno, ter 
dostop do cenovno dostopne, zanesljive in 
trajnostne energije, s tem pa prispevajo k 
odpravi revščine v vseh oblikah; ponovno 
odločno poziva k vseevropskim ukrepom 
za moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
obsoja, da se moratorij ne upošteva, ko se 
v jesenskem obdobju ne vklopi ogrevanje, 
zaradi česar je neučinkovit; poziva države 
članice, naj izpolnjujejo standarde za 
stanovanja in zdravje, ki jih je določila 
Svetovna zdravstvena organizacija1a; 
zahteva, naj se pregledana uredba o 
kakovosti zraka uskladi s standardi 
Svetovne trgovinske organizacije;

__________________
1a Svetovna zdravstvena organizacija 
(2018). Smernice SZO o stanovanjih in 
zdravju. 

Or. en

Predlog spremembe 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
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pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziva k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj zlasti v zvezi s 
pandemijo covida-19 strogo izpolnjujejo 
osnovna pravila javne higiene in javnega 
zdravja, pa tudi standarde za primerno 
bivalno temperaturo, ki jih je določila 
Svetovna zdravstvena organizacija, ter 
zagotavljajo skladnost z njimi; zahteva, naj 
se pregledana uredba o kakovosti zraka 
uskladi s standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. hu

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziva k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva tudi k uvedbi evropske prepovedi 
prisilnih izselitev pozimi; poziva države 
članice, naj izpolnjujejo standarde za 
primerno bivalno temperaturo, ki jih je 
določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
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organizacije;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj sodelujejo pri spodbujanju dostopa 
vseh do zatočišča, dostojnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo 
ter ustreznimi in vzdržnimi sanitarijami in 
higieno, ter dostopa do cenovno dostopne, 
zanesljive in trajnostne energije, s tem pa 
prispevajo k odpravi revščine v vseh 
oblikah; ponovno odločno poziva k 
vseevropskim ukrepom za moratorij za 
izklop zimskega ogrevanja; poziva države 
članice, naj izpolnjujejo standarde za 
primerno bivalno temperaturo, ki jih je 
določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 133
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj predlagajo politike, katerih cilj bo 
vsem zagotoviti dostop do dostojnih 
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pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziva k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 134
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo, ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno ter priključki na 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ter 
dostop do cenovno dostopne, zanesljive in 
trajnostne energije, s tem pa prispevajo k 
odpravi revščine v vseh oblikah; ponovno 
odločno poziva k vseevropskim ukrepom 
za moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. ro
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Predlog spremembe 135
Antonius Manders

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem, vključno z migrantskimi delavci, 
zagotovijo dostop do dostojnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo 
ter ustreznimi in vzdržnimi sanitarijami in 
higieno, ter dostop do cenovno dostopne, 
zanesljive in trajnostne energije, s tem pa 
prispevajo k odpravi revščine v vseh 
oblikah; ponovno odločno poziva k 
vseevropskim ukrepom za moratorij za 
izklop zimskega ogrevanja; poziva države 
članice, naj izpolnjujejo standarde za 
primerno bivalno temperaturo, ki jih je 
določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. nl

Predlog spremembe 136
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih in 
kakovostnih stanovanj, vključno s čisto in 
kakovostno pitno vodo ter ustreznimi in 
vzdržnimi sanitarijami in higieno, ter 
dostop do cenovno dostopne, zanesljive in 
trajnostne energije, s tem pa prispevajo k 
odpravi revščine v vseh oblikah; ponovno 
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poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

odločno poziva k vseevropskim ukrepom 
za moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k boju proti 
revščini v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziva k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 138
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih 
stanovanj, vključno s čisto in kakovostno 
pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi 
sanitarijami in higieno, ter dostop do 
cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne 
energije, s tem pa prispevajo k odpravi 
revščine v vseh oblikah; ponovno odločno 
poziv k vseevropskim ukrepom za 
moratorij za izklop zimskega ogrevanja; 
poziva države članice, naj izpolnjujejo 
standarde za primerno bivalno temperaturo, 
ki jih je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

1. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo dostop do dostojnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo 
ter ustreznimi in vzdržnimi sanitarijami in 
higieno, ter dostop do cenovno dostopne, 
zanesljive in trajnostne energije, s tem pa 
prispevajo k odpravi revščine v vseh 
oblikah; ponovno odločno poziva k 
vseevropskim ukrepom za moratorij za 
izklop zimskega ogrevanja; poziva države 
članice, naj izpolnjujejo standarde za 
primerno bivalno temperaturo, ki jih je 
določila Svetovna zdravstvena 
organizacija; zahteva, naj se pregledana 
uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske 
organizacije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj izvajajo 
smernice SZO o stanovanjih in zdravju ter 
si izmenjujejo dobro prakso in premisleke 
na nacionalni ravni, kot je Domiscore, 
tj. orodje, namenjeno opredelitvi 
stanovanj z vidika zdravja z oceno več 
dejavnikov, za katere je znano, da vplivajo 
na zdravje, in ki jih je predlagal francoski 
Visoki svet za javno zdravje20b;
__________________
20b 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrappo
rtsdomaine?clefr=802 
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Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo dobavitelji električne energije uvedli 
sisteme zaščite za zagotovitev domače 
oskrbe z energijo tistih, ki so najbolj 
potrebni pomoči, saj je dostop do 
osnovnih komunalnih storitev, kot so 
voda, električna energija in sanitarne 
storitve, bistven za uresničitev ciljev 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj okrepi sprejeti 
sporazum za razogljičenje gospodarstva 
EU v okviru zakonodaje, povezane z 
energijo v zasebnih in javnih stavbah;

Or. en
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Predlog spremembe 142
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj 
in energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava 
tudi področje neprimernih stanovanj in 
dostopa do stanovanj ter odpravo 
energijske revščine, da bi zagotovili 
socialno pravičen prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v katerem nihče 
ne bo zapostavljen. zato poudarja, da je 
treba najemnike in lastnike stanovanj v 
celoti obvestiti o projektih obnove in jih 
vključiti vanje, vendar ti ne bi smeli 
povečati skupnih stroškov;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 143
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb, 
vključno z večstanovanjskimi stavbami, v 
katerih bivajo lastniki, in enodružinskimi 
hišami, v valu prenove, pri tem pa naj 
zagotovi ustrezno kakovost okolja v 
zaprtih prostorih in obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
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vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; opozarja na vlogo 
minimalnih standardov energijske 
učinkovitosti pri spodbujanju obsega in 
temeljitosti prenove energijsko najmanj 
učinkovitih stavb; zato poudarja, da je 
treba najemnike in lastnike stanovanj v 
celoti obvestiti o projektih obnove in jih 
vključiti vanje, vendar ti ne bi smeli 
povečati skupnih stroškov; 

Or. en

Predlog spremembe 144
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov; zato poziva, naj stroški 
najemnikov ne presegajo vrednosti 
prihranka energije, ki so ga dosegli z 
obnovo; vztraja, da je najemnike treba 
zaščititi pred prisilno izselitvijo med 
obnovo stanovanj;

Or. fr
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Predlog spremembe 145
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov; poudarja, da za članstvo 
v združenju lastnikov stanovanj in 
njegovem odboru ne bi smeli veljati 
diskriminatorni pogoji, kot so zahteve 
glede državljanstva ali jezika;

Or. en

Predlog spremembe 146
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 



PE655.956v01-00 76/191 AM\1211950SL.docx

SL

gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov; poziva države članice, 
naj uvedejo zahtevo po obveznem članstvu 
v združenjih lastnikov stanovanj, saj je to 
pomembno pri uporabi sredstev EU za 
prenovo;

Or. en

Predlog spremembe 147
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno 
pravičen prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij in energijsko 
učinkovitost z obnovo stanovanj, tudi v 
sektorju socialnih stanovanj in energijsko 
najmanj učinkovitih stavb, v valu prenove, 
pri tem pa naj obravnava tudi področje 
neprimernih stanovanj in dostopa do 
stanovanj ter odpravo energijske revščine, 
da bi zagotovili socialno pravičen prehod 
na podnebno nevtralno gospodarstvo, v 
katerem nihče ne bo zapostavljen; zato 
poudarja, da je treba najemnike in lastnike 
stanovanj v celoti obvestiti o projektih 
obnove in jih vključiti vanje, vendar ti ne 
bi smeli povečati skupnih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 149
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava uporabo obnovljivih virov 
energije in zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

Or. en
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Predlog spremembe 150
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
zmanjšanje emisij z obnovo stanovanj in 
rušenjem v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen. zato poudarja, da je treba 

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava tudi 
področje neprimernih stanovanj in dostopa 
do stanovanj ter odpravo energijske 
revščine, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
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najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli nesorazmerno 
povečati skupnih stroškov;

Or. hu

Predlog spremembe 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava zmanjšanje emisij z obnovo 
stanovanj v sektorju socialnih stanovanj in 
energijsko najmanj učinkovitih stavb v 
valu prenove, pri tem pa naj obravnava 
tudi področje neprimernih stanovanj in 
dostopa do stanovanj ter odpravo 
energijske revščine, da bi zagotovili 
socialno pravičen prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v katerem nihče ne 
bo zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

2. poziva države članice, naj 
zmanjšajo emisije z obnovo stanovanj v 
sektorju socialnih stanovanj in energijsko 
najmanj učinkovitih stavb, pri tem pa naj 
pomagajo obravnavati tudi področje 
neprimernih stanovanj in dostopa do 
stanovanj ter odpraviti energijsko 
revščino, da bi zagotovili socialno pravičen 
prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen; zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti 
obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati 
skupnih stroškov;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj podpira 
krožno gospodarstvo v gradbenem 
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sektorju: upoštevati je treba standarde 
trajnostne in nizkoogljične gradnje ter 
opredeliti uporabo energije iz obnovljivih 
virov ter materialov, ki ne vsebujejo 
škodljivih kemikalij in snovi, ki ogrožajo 
zdravje prebivalcev;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da bodo okolju 
prijaznejša stanovanja, ki so energijsko 
učinkovitejša, uporabljajo več obnovljivih 
virov energije ter so zgrajena iz bolj 
okoljsko trajnostnih in trajnih materialov, 
ustvarila splošne družbene (zmanjšanje 
emisij CO2, boljša kakovost zraka) in 
individualne gospodarske koristi (manj 
denarja, porabljenega za ogrevanje in 
energijo); poziva Komisijo in države 
članice, naj v svoje načrte za naložbe v 
stanovanjske objekte vključijo zelena 
socialna stanovanja, vključno s 
trajnostnimi merili za socialna stanovanja 
in drugimi vidiki, kot je zagotavljanje 
dostopa do rekreacijskih objektov, 
skupnostnih centrov, parkov in zelenih 
površin, kot način za izboljšanje 
življenjskih pogojev prebivalcev; vztraja, 
da bi bilo treba v okviru trajnostnih 
socialnih stanovanj naložbe usmeriti v 
financiranje gradnje fizične, na skupnosti 
temelječe infrastrukture (skupnostni 
centri, športni objekti itd.) in v podpiranje 
programov skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavnega 
fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove evropskega stavbnega fonda; 
poleg tega poziva Komisijo in države 
članice, naj ustrezno obravnavajo 
energijsko revščino v povezavi s cilji in 
načeli zelenega dogovora;

Or. fr

Predlog spremembe 156
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
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prenove v višini 3% evropskega stavnega 
fonda na leto;

prenove v višini 3% evropskega stavbnega 
fonda na leto; poziva Komisijo in države 
članice, naj dajo prednost obnovi močno 
potresno ogroženih stavb na potresnih 
območjih Evrope;

Or. ro

Predlog spremembe 157
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavnega 
fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove, saj lahko naložbe na 
tem področju delujejo kot proticiklični 
ukrep, s pomembnim potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest; poziva države 
članice, naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini najmanj 3 % evropskega 
stavbnega fonda na leto;

Or. en

Predlog spremembe 158
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
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unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3% evropskega stavnega 
fonda na leto;

unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove (na primer s cenovno 
dostopnostjo, energetskimi 
nadgradnjami); poziva države članice, naj 
v svojih načrtih za okrevanje in odpornost 
prednostno obravnavajo obnovo, da bi 
prispevale k doseganju temeljite prenove v 
višini 3% evropskega stavbnega fonda na 
leto;

Or. el

Predlog spremembe 159
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavnega 
fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove;

Or. en

Predlog spremembe 160
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavnega 
fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite in 
konkretne prenove v višini 3 % 
evropskega stavbnega fonda na leto;

Or. en

Predlog spremembe 161
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavnega 
fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove evropskega stavbnega fonda;

Or. pl
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Predlog spremembe 162
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava val prenov v večletnem 
finančnem okviru in Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, pri tem pa politike za 
okrevanje usmeri v ljudi v ranljivem 
položaju in vsem zagotovi enak dostop do 
projektov obnove; poziva države članice, 
naj v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost prednostno obravnavajo 
obnovo, da bi prispevale k doseganju 
temeljite prenove v višini 3 % evropskega 
stavnega fonda na leto;

3. poziva Komisijo, naj spodbuja val 
prenov v večletnem finančnem okviru in 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje, 
pri tem pa politike za okrevanje usmeri v 
ljudi v ranljivem položaju in vsem zagotovi 
enak dostop do projektov obnove; poziva 
države članice, naj v svojih načrtih za 
okrevanje in odpornost spodbujajo obnovo, 
da bi prispevale k doseganju temeljite 
prenove v višini 3 % evropskega stavbnega 
fonda na leto;

Or. en

Predlog spremembe 163
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj 
prilagodijo stavbe potrebam starejših in 
invalidov ter gibalno in senzorno oviranih 
oseb; poudarja, da je varno stanovanje 
takšno, v katerem so varnostna tveganja 
čim manjša, enostavnost odziva nanje, če 
se pojavijo, pa čim večja; poudarja, da bi 
morala biti raven toplote, svetlobe, hrupa 
in vonjav v stanovanjih za stanovalce 
dovolj udobna in da bi stavbe morale imeti 
elemente dostopnosti, kot so dvigala, 
klančine, široki hodniki in vrata, nedrseče 
talne površine in primerna stopnišča z 
ograjami; poudarja, da napeljava v 
stanovanjih v primeru nepravilne uporabe 
ne bi smela pomeniti neposrednega 
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varnostnega tveganja; 

Or. pl

Predlog spremembe 164
Kim Van Sparrentak, Ciarán Cuffe

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva EU in države članice, naj 
pri obravnavanju možnosti za prenovo na 
ravni stavb in proizvodov uporabljajo 
krožna načela z obveznimi zelenimi 
merili, da bi imeli prednost gradbeni 
proizvodi iz nizkoogljičnih, trajnostnih in 
nestrupenih materialov, ki se lahko tudi 
enostavno popravijo in ponovno 
uporabijo, ter bi se spodbujal hiter prehod 
na obnovljive vire energije za ogrevanje in 
hlajenje;

Or. en

Predlog spremembe 165
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj vedno 
upoštevajo kakovost stanovanj, kar zadeva 
razvoj mest, arhitekturo in 
funkcionalnost, tj. kulturo gradnje, ter 
gradijo visokokakovostna stanovanja, ki 
so cenovno dostopna za vse;

Or. en
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Predlog spremembe 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj 
spodbujajo programe in spodbude za 
družine, da živijo blizu skupaj, s čimer se 
bodo okrepile medgeneracijske vezi, 
starejšim, ki morajo zapustiti svoj dom iz 
finančnih ali zdravstvenih razlogov, pa 
naj omogočijo, da najdejo nova 
stanovanja, ki ustrezajo njihovim 
potrebam, ne da bi morali zapustiti 
skupnosti, v katerih so živeli veliko let;

Or. pl

Predlog spremembe 167
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo pravila o javnem naročanju 
omogočala inovacije in dolgoročna 
partnerstva, kot so pristopi mestnih četrti, 
za prenovo v sektorju socialnih stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 168
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj se 
učinkovito borijo proti energijski revščini, 
povečajo energijsko učinkovitost z 
izolacijo stavb in izvedejo kampanje za 
prihranke energije;

Or. pl

Predlog spremembe 169
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 170
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
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brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo, države članice pa poziva, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce, tudi s 
pripravo nacionalnih strategij za 
brezdomstvo, ki bodo vsebovale proaktivne 
in reaktivne ukrepe na podlagi 
sistemskega posvetovanja z nevladnimi 
organizacijami, dejavnimi na področju 
brezdomstva, revščine in diskriminacije; 
poudarja, da je pomembno zbirati 
zanesljive podatke o brezdomstvu, pri 
čemer morajo sodelovati ustrezne 
nevladne organizacije in organi, dejavni 
na področju zagotavljanja storitev za 
osebe, ki jih ogroža brezdomstvo ali se z 
njim soočajo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi dosledno uveljavljanje teh 
pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 171
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva države članice, naj prednostno 
obravnavajo zagotavljanje trajnih stanovanj 
za brezdomce; poudarja, da je pomembno 
zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu;
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prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

Or. en

Predlog spremembe 172
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo 
odpravi; poziva Komisijo, naj odločneje 
ukrepa, da bi podprla države članice pri 
zmanjšanju in odpravljanju brezdomstva, 
kar naj bo prednostna naloga v okviru 
akcijskega načrta v zvezi z evropskim 
stebrom socialnih pravic; poziva države 
članice, naj predlagajo in izvajajo 
nacionalne strategije za brezdomstvo; 
poziva države članice, naj prednostno 
obravnavajo zagotavljanje trajnih stanovanj 
za brezdomce; poudarja, da je pomembno 
zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, 
ki zagotavljajo pomoč na tem področju 
(na primer prek programa FEAD), pri 
čemer naj upoštevajo učinke pandemije 
covida-19;

Or. pl

Predlog spremembe 173
Eugenia Rodríguez Palop

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce in 
preoblikujejo sisteme socialnega varstva z 
izvajanjem postopkov in metodologij za 
spodbujanje deinstitucionalizacije 
brezdomcev; poudarja, da je pomembno 
zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu;

Or. en

Predlog spremembe 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj spoštuje 
nacionalne strategije za brezdomstvo; 
poziva države članice, naj ustvarijo dovolj 
prostora v začasnih zatočiščih za 
brezdomce, tako da nikomur ne bo treba 
prenočevati na cesti, in naj si prizadevajo 
za zagotavljanje trajnih stanovanj za 
brezdomce; poudarja, da je pomembno 
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zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu;

Or. hu

Predlog spremembe 175
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce in osebe, ki 
imajo največ težav pri iskanju nastanitve; 
poudarja, da je pomembno zbirati 
zanesljive podatke o brezdomstvu;

Or. fr

Predlog spremembe 176
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da 
sebrezdomstvo odpravi do leta 2030; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 

4. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa, da 
bi podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
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načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu in izmenjevati dobro 
prakso med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 177
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poudarja, da se stopnja 
brezdomstva povečuje zaradi osebnih, 
individualnih in strukturnih vzrokov, kot 
so migracije iz tretjih držav, migracije 
znotraj EU zaradi revščine in spremembe 
na nacionalnih stanovanjskih trgih; 
poudarja, da so v različnih državah 
članicah različne razmere; poziva države 
članice, naj zbirajo zanesljive podatke o 
brezdomstvu in si izmenjujejo informacije, 
da bi obravnavali ta nujni socialni 
problem;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo s sprejetjem načela bivališče 
na prvem mestu; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju in 
odpravljanju brezdomstva, kar naj bo 
prednostna naloga v okviru akcijskega 
načrta v zvezi z evropskim stebrom 
socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo; poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo zagotavljanje 
trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, 
da je pomembno zbirati zanesljive podatke 
o brezdomstvu;

4. poziva k cilju na ravni EU, da se 
brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva 
Komisijo, naj odločneje ukrepa, da bi 
podprla države članice pri zmanjšanju 
brezdomstva, kar naj bo prednostna naloga 
v okviru akcijskega načrta v zvezi z 
evropskim stebrom socialnih pravic; jo 
poziva, naj predlaga okvir EU za 
nacionalne strategije za brezdomstvo; 
poziva države članice, naj prednostno 
obravnavajo zagotavljanje trajnih stanovanj 
za brezdomce; poudarja, da je pomembno 
zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj izvajajo 
program Housing First (Najprej 
stanovanje) kot celostno strategijo za boj 
proti brezdomstvu, z združevanjem 
podpornih stanovanjskih in socialnih 
storitev ter vključevanjem brezdomcev na 
trg dela; poudarja, da je potrebno 
sodelovanje med ministrstvi in vladami pri 
razvoju in izvajanju teh strategij ter 
sodelovanje ključnih deležnikov, zlasti 
brezdomcev in organizacij, ki se ukvarjajo 
z brezdomci;

Or. en

Predlog spremembe 181
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja, da brezdomstvo 
ustvarjajo in ohranjajo tudi tržne in 
varčevalne politike Evropske unije; poziva 
Evropsko unijo, naj sprejme ustrezne 
socialne politike in ambiciozne ukrepe za 
zaposlovanje, da se vsem državljanom 
zagotovijo sredstva za dostojno življenje, 
saj sicer brezdomstva ne bo nikoli mogoče 
izkoreniniti;

Or. fr



PE655.956v01-00 96/191 AM\1211950SL.docx

SL

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj v svoji 
prihodnji strategiji za enakost oseb 
LGBTI posebej obravnava brezdomstvo 
pri osebah LGBTI, zlasti mladih, da bi 
ustvarila orodja za izboljšano zbiranje 
podatkov, spodbujala raziskave v EU in 
olajšala izmenjavo pristopov za 
obravnavanje problematike brezdomstva 
oseb LGBTI med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi morala Komisija 
preučiti izvajanje obstoječih uspešnih 
modelov – zlasti projekta Housing First 
(Najprej stanovanje) – z uporabo 
ustreznih skladov, kot sta Evropski 
socialni sklad plus in Evropski sklad za 
regionalni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 184
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Véronique 
Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj jasno opredeli 
brezdomstvo ter dostojna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi olajšala 
primerjalno analizo podatkov o 
brezdomstvu in stanovanjih v EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj zagotovi 
finančno podporo za mlade, ki se 
osamosvajajo, pri čemer naj izboljša 
dostop do informacij o sredstvih za 
cenovno dostopna stanovanja in zagotovi, 
da spremenjeno jamstvo za mlade 
prispeva k boju proti brezdomstvu mladih, 
ki se v številnih državah EU povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. opozarja Komisijo in države 
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članice, da ima pravica do primernega 
stanovanja poseben pomen za invalide in 
da jim Konvencija o pravicah invalidov 
nalaga obveznosti, kot so pravice do 
primerne nastanitve, samostojnega 
življenja in vključenosti v skupnost; 
opozarja, da nesorazmerno število 
brezdomnih invalidov pomeni kršitev 
materialne pravice do enakosti in ga je 
treba kot takega tudi obravnavati; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
dostop do stanovanj za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4d. opozarja, da imata omejevanje 
socialnih stikov in karantena zaradi 
covida-19 velik vpliv na število primerov 
nasilja nad ženskami; opozarja, da se je 
ekonomska neodvisnost žensk izkazala za 
ključno orodje za boj proti nasilju na 
podlagi spola; zato poziva Komisijo, naj 
zagotovi finančno podporo za ženske, ki 
so žrtve nasilja na podlagi spola in se 
osamosvajajo, pri tem pa naj izboljšajo 
dostop do informacij o sredstvih za 
cenovno dostopna stanovanja kot način za 
izboljšanje njihove ekonomske 
neodvisnosti in njihovega življenjskega 
standarda;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva;

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva; poziva Agencijo Evropske 
unije za temeljne pravice k okrepljenemu 
spremljanju kaznivih dejanj in incidentov 
iz sovraštva, ki temeljijo na aporofobiji; 
poziva države članice, naj v svojih javnih 
politikah vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev varnosti brezdomcev in 
vključijo aporofobijo v svoje politike na 
področju javne varnosti kot kaznivo 
dejanje iz sovraštva; poziva Komisijo in 
države članice, naj prepovejo in odpravijo 
diskriminacijo na podlagi brezdomstva ali 
drugega stanovanjskega statusa, 
razveljavijo vse zakone in ukrepe, ki 
kriminalizirajo ali kaznujejo brezdomce 
ali vedenje, povezano z brezdomstvom, kot 
je spanje ali uživanje hrane na javnih 
mestih, ter prepovejo prisilno izselitev 
brezdomcev z javnih mest in uničenje 
njihovih osebnih predmetov;

Or. en

Predlog spremembe 189
Eugenia Rodríguez Palop

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva;

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva; poziva Agencijo Evropske 
unije za temeljne pravice, naj pozorno 
spremlja kazniva dejanja iz sovraštva 
zoper brezdomce; poziva države članice, 
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naj okrepijo svoje mehanizme za zaščito 
brezdomcev pred nasiljem in vključijo 
aporofobijo, tj. sovraštvo do revnih, kot 
motivacijo za kazniva dejanja iz sovraštva, 
ki bi jo bilo treba prav tako upoštevati pri 
oblikovanju javne politike, programov in 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva;

5. ponavlja svoj poziv z dne 
16. januarja 2014 k takojšnji ustavitvi 
kriminalizacije brezdomstva ter 
spremembi diskriminatornih praks, ki se 
uporabljajo za preprečevanje dostopa 
brezdomcem do socialnih storitev in 
zavetišč; poziva Komisijo, naj opravlja 
svojo vlogo pri hitrem izpodbijanju takih 
ukrepov in odločno nasprotuje sovražnim 
ukrepom zoper revne in marginalizirane;

Or. en

Predlog spremembe 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova poziva k dekriminalizaciji 
brezdomstva;

5. znova poziva k podpori za 
prizadevanja držav članic, da prizadetim 
ljudem kar najhitreje zagotovijo čim več 
ustreznih zatočišč za brezdomce ter da 
imajo organi ustrezne zmogljivosti in 
sredstva za izpolnitev javnozdravstvenih 
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pravil in zagotavljanje skladnosti z njimi;

Or. hu

Predlog spremembe 192
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve;

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve; poziva 
države članice, naj podpirajo in 
spodbujajo nevladne in dobrodelne 
organizacije, ki brezdomcem nudijo 
zdravstvene in socialne storitve ter jim 
pomagajo pri zaščiti pred covidom-19;

Or. en

Predlog spremembe 193
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve;

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve; poziva 
Komisijo, naj v sklopu ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa covid-19 z 
razpoložljivimi sredstvi evropskih skladov 
pomaga državam članicam pri 
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nastanitvah sezonskih delavcev;

Or. sl

Predlog spremembe 194
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve;

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19, 
izvajali, dokler bo potrebno, zlasti z 
moratorijem na izselitve in prekinitev 
oskrbe z energijo ter zagotavljanjem 
začasnih stanovanj, in da jim bodo sledile 
primerne, trajne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bo potrebno, in da jim bodo 
sledile primerne in trajne rešitve;

6. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za 
preprečevanje brezdomstva in varstvo 
brezdomcev v okviru pandemije covida-19 
izvajali, dokler bodo utemeljeni zaradi 
izrednih razmer, in da jim bodo sledile 
primerne in trajne rešitve;

Or. hu
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Predlog spremembe 196
Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel, Marc Botenga, 
Konstantinos Arvanitis

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da so stanovanjski krizi 
še zlasti izpostavljene ženske; opozarja, da 
ženske bolj ogroža prekarnost, predvsem 
zaradi plačne in pokojninske vrzeli med 
ženskami in moškimi, vsiljenega krajšega 
delovnega časa in deljenega delovnega 
časa ter nezadostnega priznavanja 
poklicev, ki jih opravljajo predvsem 
ženske; poziva Komisijo in države članice, 
naj v svojih stanovanjskih politikah 
oblikujejo vidik enakosti spolov, zlasti s 
podpiranjem žensk, ki se soočajo s 
posebnimi razmerami, kot je 
samohranilstvo, in ob upoštevanju 
specifičnih vprašanj, povezanih z 
brezdomkami, predvsem ločitve od otrok, 
stigmatizacije in pomanjkanja varnih in 
zaščitenih prostorov;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je brezdomstvo med 
ženskami pogosto manj opazno in da ga je 
treba posebej obravnavati; poziva 
Komisijo in države članice, naj v svojih 
strategijah za brezdomstvo razvijejo 
pristop, ki upošteva enakost spolov, da bi 
se zagotovila podpora brezdomnim 
ženskam, ki pogosto trpijo zaradi 
kompleksnih travm in se soočajo s 
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ponovno travmatizacijo, kot so nasilje v 
družini in zloraba, ločenost od otrok, 
stigmatizacija in pomanjkanje varnih 
prostorov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. ugotavlja, da je stopnja revščine še 
vedno nesprejemljivo visoka; poudarja, da 
je ustvarjanje delovnih mest najboljše 
orodje za boj proti revščini; meni, da bi 
morali delavci prejemati plačo glede na 
uspešnost; poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo delavci prejemali 
plačo, ki jim bo omogočala dostojno 
življenje v njihovi državi; zavrača 
oblikovanje evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

Or. de
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Predlog spremembe 200
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
direktive o zavezujočem evropskem okviru 
za sisteme minimalnega dohodka; 
poudarja, da bi lahko sheme minimalnega 
dohodka preprečevale ali odpravile hudo 
materialno pomanjkanje gospodinjstev ter 
omogočale dohodek nad pragom revščine;

Or. en

Predlog spremembe 201
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poudarja, da je treba nujno 
sprejeti evropsko jamstvo za otroke, da bi 
se vsem otrokom v EU omogočil dostop 
do, med drugim, dostojnega stanovanja; 
poziva k oblikovanju evropskega okvira za 
sisteme minimalnega dohodka;

Or. en



PE655.956v01-00 106/191 AM\1211950SL.docx

SL

Predlog spremembe 202
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka; poziva k razvoju strategije za 
olajšanje vključevanja brezdomcev na trg 
dela;

Or. ro

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka, ki bo pri povprečnem 
razpoložljivem dohodku v posamezni 
državi članici upošteval delež izdatkov za 
stanovanje;

Or. en

Predlog spremembe 204
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Cristian 
Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva Komisijo, naj 
najpozneje leta 2021 predstavi jamstvo EU 
za otroke; poziva k oblikovanju evropskega 
okvira za sisteme minimalnega dohodka;

Or. en

Predlog spremembe 205
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme minimalnega 
dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva države članice, naj 
pripravijo lastne okvire za sisteme 
minimalnega dohodka;

Or. hu

Predlog spremembe 206
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;
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minimalnega dohodka;

Or. sl

Predlog spremembe 207
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;

Or. pl

Predlog spremembe 208
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;

Or. en

Predlog spremembe 209
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;

Or. en

Predlog spremembe 210
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;

Or. en

Predlog spremembe 211
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok; poziva k oblikovanju 
evropskega okvira za sisteme 
minimalnega dohodka;

7. poziva k celoviti in povezani 
strategiji za boj proti revščini, katere 
določeni cilj bo zmanjšanje revščine, tudi 
revščine otrok;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo pravico otrok do 
primernega stanovanja, tudi s tem 
povezano podporo za starše, ki imajo 
težave pri ohranjanju stanovanja ali 
dostopu do njega, da bi ostali s svojimi 
otroki, ter naj posebno pozornost 
namenijo mladim odraslim, ki zapustijo 
ustanove za socialno varstvo otrok; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj predstavi 
predlog za hitro sprejetje evropskega 
jamstva za otroke, da bi se vsem otrokom 
zagotovil dostop do brezplačnega 
kakovostnega izobraževanja, otroškega 
varstva, zdravstvenega varstva, dostojnega 
stanovanja in ustrezne prehrane, ter naj 
za to jamstvo nameni 20 milijard 
proračunskih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba povečati 
finančne ugodnosti na področju stanovanj 
in jih dopolniti z zakonsko določenimi 
minimalnimi plačami, ki se določijo nad 
pragom relativne revščine, da bi se, med 
drugim, izboljšal dostop do dostojnih 
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stanovanj za vse v EU; v zvezi s tem 
poudarja, da je izredno pomembno 
sprejeti direktivo EU o minimalnih 
plačah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice in Komisijo, 
naj sprejmejo ukrepe in izvajajo programe 
za mlade, ki dopolnijo 18 let in jim grozi 
brezdomstvo; poudarja, da je pomembno 
zbirati zanesljive podatke o brezdomstvu 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva k enotni opredelitvi 
brezdomstva v EU, ki bi omogočila 
sistematično primerjavo in oceno obsega 
brezdomstva v različnih državah EU ter 
sistematično spremljanje števila 
brezdomcev na ravni EU prek institucij, 
kot je Eurostat;

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo 
zakonodaje EU na področju boja proti 
diskriminaciji ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 217
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah;
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postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo 
zakonodaje EU na področju boja proti 
diskriminaciji ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

Or. pl

Predlog spremembe 218
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje 
EU na področju boja proti diskriminaciji 
ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj, se 
borijo proti rasizmu in anticiganizmu ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti ter okvira EU za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje Romov in Konvencije o 
pravicah invalidov; jih poziva, naj 
posebno pozornost namenijo presečni 
diskriminaciji; poziva Svet, naj hitro 
sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj 
učinkovito oceni politično zavezanost 
držav članic in sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev zoper tiste, ki ne 
izvršujejo zakonodaje EU na področju boja 
proti diskriminaciji ali v katerih je 
brezdomstvo kriminalizirano;

Or. en
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Predlog spremembe 219
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo 
zakonodaje EU na področju boja proti 
diskriminaciji ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 220
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo 
zakonodaje EU na področju boja proti 

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji;
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diskriminaciji ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

Or. en

Predlog spremembe 221
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje 
EU na področju boja proti diskriminaciji 
ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

8. poziva države članice, naj 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva 
Komisijo, naj sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev zoper države članice, 
ki ne izvršujejo zakonodaje EU na 
področju boja proti diskriminaciji;

Or. hu

Predlog spremembe 222
Antonius Manders

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 

8. poziva države članice, naj vsem, 
vključno z migrantskimi delavci, 
zagotovijo enak dostop do dostojnih 
stanovanj ter nasprotujejo vsem oblikam 
diskriminacije, kot je določeno v členu 21 
Listine Evropske unije o temeljnih 
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zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje 
EU na področju boja proti diskriminaciji 
ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

pravicah; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo izvajanje omenjene 
listine in direktive o rasni enakosti; poziva 
Svet, naj hitro sprejme horizontalno 
direktivo proti diskriminaciji; poziva 
Komisijo, naj sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev zoper države članice, 
ki ne izvršujejo zakonodaje EU na 
področju boja proti diskriminaciji ali v 
katerih je brezdomstvo kriminalizirano;

Or. nl

Predlog spremembe 223
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo enak dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje 
EU na področju boja proti diskriminaciji 
ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

8. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo dostop do stanovanj ter 
nasprotujejo vsem oblikam diskriminacije, 
kot je določeno v členu 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje omenjene listine in 
direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj 
hitro sprejme horizontalno direktivo proti 
diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži 
postopke za ugotavljanje kršitev zoper 
države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje 
EU na področju boja proti diskriminaciji 
ali v katerih je brezdomstvo 
kriminalizirano;

Or. en

Predlog spremembe 224
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 8 – pododstavek 1 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo gradnjo novih cenovno 
dostopnih stanovanj, da bi bila stanovanja 
enako dostopna vsem brez diskriminacije;

Or. el

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 226
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so razmere Romov še vedno 
zelo zaskrbljujoče, saj številni pogosto 
živijo v segregiranih naseljih, za katera so 
značilne neprimerne življenjske razmere; 
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upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

poziva države članice, naj spodbujajo 
odpravo prostorske segregacije in vključijo 
romske upravičence v oblikovanje, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje vseh 
faz stanovanjskih projektov, da bi jim 
učinkovito zagotovili informacije o 
koriščenju obstoječih skladov ter o 
politikah in mehanizmih za boj proti 
diskriminaciji, da bi zmanjšali število 
prisilnih izselitev in zagotovili zadostno 
število primernih počivališč za Rome, ki 
ne prebivajo na enem mestu; poudarja, da 
so za to nujno potrebne javne naložbe, tudi 
zaradi nevarnosti epidemije covida‑19, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj za 
izboljšanje stanovanjskih, zdravstvenih in 
zaposlitvenih razmer Romov uporabijo 
načrtovani Sklad za pravični prehod;

Or. en

Predlog spremembe 227
Yana Toom, Samira Rafaela, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov ter drugih narodnih in jezikovnih 
manjšin še vedno zelo zaskrbljujoče; 
poziva države članice, naj spodbujajo 
odpravo prostorske segregacije in vključijo 
romske upravičence ter druge upravičence 
iz nacionalnih in jezikovnih manjšin v 
stanovanjske projekte, da bi zmanjšali 
število prisilnih izselitev in zagotovili 
počivališča za Rome, ki ne prebivajo na 
enem mestu; poudarja, da so za to nujno 
potrebne javne naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 228
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe ter 
kampanje izobraževanja in ozaveščanja 
javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 229
Cindy Franssen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov in drugih manjšin še vedno zelo 
zaskrbljujoče; poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence in druge 
manjšine v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

Or. en



PE655.956v01-00 120/191 AM\1211950SL.docx

SL

Predlog spremembe 230
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev; 
poudarja, da so za to nujno potrebne javne 
naložbe;

Or. ro

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebni javne naložbe in 
ozaveščanje;

Or. en
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Predlog spremembe 232
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; poziva 
države članice, naj spodbujajo odpravo 
prostorske segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
preprečili nezakonito skvoterstvo; 
poudarja, da je zlasti glede na pandemijo 
covida-19 treba zagotavljati skladnost s 
pravili javne higiene in javnega zdravja 
na javnih mestih;

Or. hu

Predlog spremembe 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo zaskrbljujoče; 
poziva države članice, naj spodbujajo 
odpravo prostorske segregacije in vključijo 
romske upravičence v stanovanjske 
projekte, da bi zmanjšali število prisilnih 
izselitev in zagotovili počivališča za Rome, 
ki ne prebivajo na enem mestu; poudarja, 
da so za to nujno potrebne javne naložbe;

9. z globoko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so življenjske razmere 
Romov še vedno zelo težke; poziva države 
članice, naj spodbujajo odpravo prostorske 
segregacije in vključijo romske 
upravičence v stanovanjske projekte, da bi 
zmanjšali število prisilnih izselitev in 
zagotovili počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
za to nujno potrebne javne naložbe;

Or. pl
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Predlog spremembe 234
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se invalidi pogosto srečujejo z več 
zapletenimi izzivi in kratenjem pravic na 
področju stanovanj, kot so neobstoj 
njihove pravice do življenja v skupnosti z 
enakimi možnostmi, nerazpoložljivost 
storitev v skupnosti, ki so potrebne za 
zaščito prehoda z institucionalne oskrbe 
na življenje v skupnosti, dejstvo, da so 
pogosto prisiljeni živeti v segregiranih 
bivalnih zavodih, revščina, pomanjkljiv 
dostop do stanovanjskih programov, 
obstoječe ovire za dostopnost itd.; poziva k 
hitri deinstitucionalizaciji po vsej Evropi 
ter uporabi razpoložljivih sredstev EU in 
nacionalnih sredstev za gradnjo 
dostopnih, nesegregiranih stanovanj in 
zagotovitev potrebnih storitev v skupnosti 
za invalide, da bi zaščitili njihove pravice 
do samostojnega življenja v skupnosti in 
enakih možnosti za sodelovanje v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da se prebivalci 
neuradnih naselij pogosto srečujejo z 
diskriminacijo in stigmatizacijo ter da so 
pogosto obravnavani kot kršitelji 
zakonodaje, namesto da bi bili priznani 
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kot nosilci pravic, ki potrebujejo podporo 
za izboljšanje svojega stanovanjskega 
statusa; opozarja Komisijo in države 
članice, da so se z agendo za trajnostni 
razvoj do leta 2030 zavezale, da bodo vsem 
zagotovile dostop do primernih, varnih in 
cenovno dostopnih stanovanj ter izboljšale 
neuradna naselja (cilj trajnostnega 
razvoja 11.1);

Or. en

Predlog spremembe 236
Yana Toom, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj v pristopna 
pogajanja z novimi državami članicami 
vključi zaščitne ukrepe, da bi preprečili 
pereče in množično brezdomstvo, na 
primer zaradi povrnitve lastnine in 
denacionalizacije, do katerih je prišlo v 
Estoniji in Latviji po padcu Sovjetske 
zveze in ki sta privedli do težkih razmer, v 
katerih je več tisoč ljudi ostalo brez doma;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. opozarja, da mora biti za to, da bi 
bila izselitev skladna z mednarodnimi 
človekovimi pravicami, izpolnjenih več 
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meril, vključno s smiselnim sodelovanjem 
s tistimi, ki jih izselitev zadeva, preučitvijo 
vseh izvedljivih alternativ, selitvijo v 
primerno stanovanje, dogovorjeno s 
prizadetimi gospodinjstvi, tako da nihče 
ne ostane brez doma, dostopom do 
pravnega varstva za zagotovitev 
postopkovne pravičnosti in spoštovanjem 
vseh človekovih pravic; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da se bo v 
primerih, v katerih ta merila ne bodo 
izpolnjena, za izselitve štelo, da so prisilne 
in da pomenijo kršitev pravice do 
stanovanja; zahteva, da se prisilne 
izselitve, kot so opredeljene v 
mednarodnem pravu na področju 
človekovih pravic, prepovejo v vseh 
okoliščinah, ne glede na lastniški ali 
najemniški status prizadetih, in da žrtve 
prisilnih izselitev prejmejo ustrezno 
odškodnino, nadomestilo in dostop do 
stanovanja ali obdelovalnega zemljišča, 
kot je ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 238
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da se sredstva EU ali držav 
članic ne bodo uporabila za stanovanjske 
projekte, ki vodijo v segregacijo ali 
socialno izključenost;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo in države članice, 
naj uvedejo splošno obveznost 
izpolnjevanja meril dostopnosti v okviru 
načrtovanega vala prenove javnih in 
zasebnih stavb, predvidenega v sporočilu 
o evropskem zelenem dogovoru, ter naj 
izkoristijo svoj potencial za zagotovitev 
dostopnosti za invalide in starejše, da bi 
bila stanovanja primerna za prihodnost 
glede na vse večje demografske 
spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 240
Cindy Franssen

Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj opredelijo in 
izvajajo politike za boj proti 
najemodajalcem, ki oddajajo neprimerna, 
slabo vzdrževana stanovanja, in 
oderuškim najemodajalcem ter si 
izmenjajo dobre prakse na področju teh 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge, 
kakovost stanovanj in življenja 
državljanov; poziva Komisijo, naj izdela 
celostno strategijo za socialna, javna in 
cenovno dostopna stanovanja na ravni EU, 
da bi imeli vsi na voljo varna, dostopna in 
cenovno primerna kakovostna stanovanja, 
ob tem pa upošteva raznolikost politik 
med državami članicami, tako na 
nacionalni kot lokalni ravni; poudarja, da 
lahko Komisija pomembno vpliva na 
nacionalne stanovanjske politike, zlasti s 
politikami konkurence, povezanimi s 
pojmom storitev splošnega gospodarskega 
pomena in uporabo pravil o državni 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 242
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, 
javna in cenovno dostopna stanovanja na 
ravni EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna 
kakovostna stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov;

Or. en
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Predlog spremembe 243
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja, ter naj izboljša svoje ukrepe za 
vključitev vseh ravni upravljanja v 
celovito in dosledno uveljavljanje pravice 
do dostojnih stanovanj za vse;

Or. en

Predlog spremembe 244
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna 
kakovostna stanovanja;

10. opozarja, da politične odločitve EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; opozarja, da je 
politika nizkih obrestnih mer Evropske 
centralne banke bistveno prispevala k 
dvigu najemnin in cen nepremičnin v 
nemških velemestih; meni, da bi načrti za 
sanacijo in načrtovani podnebni predpisi 
EU vodili k nadaljnjemu dvigu najemnin; 
poziva države članice, naj izdelajo 
celostno strategijo za socialna stanovanja;

Or. de
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Predlog spremembe 245
Kim Van Sparrentak, Romeo Franz, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, 
javna, nesegregirana in cenovno dostopna 
stanovanja na ravni EU ter s tem ustvari 
omogočitveni okvir za nacionalne, 
regionalne in lokalne organe, da bi imeli 
vsi na voljo varna, zdrava, dostopna in 
cenovno primerna kakovostna stanovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 246
Antonius Manders

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
nujno izdela celostno strategijo, vključno z 
minimalnimi standardi, za komercialna, 
pa tudi socialna, javna in cenovno 
dostopna stanovanja na ravni EU, da bi 
imeli vsi, vključno z migrantskimi delavci, 
na voljo varna, dostopna in cenovno 
primerna kakovostna stanovanja;

Or. nl
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Predlog spremembe 247
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; spodbuja države 
članice, naj izdelajo nacionalne strategije 
za socialna, javna in cenovno dostopna 
stanovanja, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

Or. pl

Predlog spremembe 248
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, 
javna in cenovno dostopna stanovanja na 
ravni EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva države, naj 
izdelajo celostno strategijo za lažji dostop 
do lastništva nepremičnine na ravni EU, 
da bi imeli vsi na voljo varna, dostopna in 
cenovno primerna kakovostna stanovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 249
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
izdela celostno strategijo za socialna, javna 
in cenovno dostopna stanovanja na ravni 
EU, da bi imeli vsi na voljo varna, 
dostopna in cenovno primerna kakovostna 
stanovanja;

10. opozarja, da politike, programi 
financiranja in finančni instrumenti EU 
močno vplivajo na stanovanjske trge in 
življenja državljanov; poziva Komisijo, naj 
pripravi predloge za socialna, javna in 
cenovno dostopna stanovanja na ravni EU, 
da bi imeli vsi na voljo varna, dostopna in 
cenovno primerna kakovostna stanovanja;

Or. hu

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava, da na ravni EU ni 
skupne dogovorjene opredelitve socialnih 
stanovanj; vendar opozarja, da je ozka 
opredelitev socialnih stanovanj, ki je 
omejena le na „stanovanja prikrajšanim 
državljanom ali skupinam z manj 
socialnimi ugodnostmi, ki si zaradi 
omejitev plačilne sposobnosti niso 
sposobni najti stanovanja po tržnih 
pogojih“, omejujoča ter ovira pristojnost 
držav članic, da opredelijo storitve 
splošnega pomena in storitve splošnega 
gospodarskega pomena; zato podpira 
širok pojem socialnih stanovanj kot 
univerzalni model, v katerem so socialna 
stanovanja namenjena vsem državljanom, 
s ciljem razviti socialno mešane soseske;

Or. en
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Predlog spremembe 251
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so za stanovanjsko 
politiko pristojne države članice; 
ugotavlja, da se veliko evropskih držav 
srečuje s podobnimi izzivi, vključno z 
ublažitvijo pomanjkanja stanovanj za 
naraščajoče prebivalstvo, zagotavljanjem 
razumnih stanovanjskih stroškov, 
preprečevanjem segregacije in 
zmanjšanjem vpliva na podnebje na 
področju gradbeništva in stanovanj; 
vendar poudarja, da skupni izzivi ne 
pomenijo nujno, da so skupne rešitve 
najboljše, in da za te izzive obstaja veliko 
različnih rešitev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja, kako pomembno je 
določiti pregledna merila upravičenosti za 
socialna in javno financirana stanovanja, 
da bi zagotovili enak dostop do stanovanj; 
spodbuja države članice, naj vzpostavijo 
nacionalne strategije za preprečevanje 
socialne segregacije, in sicer z večjo 
geografsko razpršenostjo socialnih 
stanovanj, ki bodo na voljo vsem 
državljanom ne glede na status, spol, vero 
ali etnično pripadnost;

Or. en
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Predlog spremembe 253
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. spodbuja države članice, naj 
sodelujejo z bančnim sektorjem za izdajo 
cenovno dostopnih posojil z državnim 
jamstvom ljudem, ki nimajo lastnega 
stanovanja, a ga želijo kupiti; poziva 
države članice, naj izboljšajo dostop do 
kreditov za osebe iz socialno in 
ekonomsko prikrajšanih skupin; 

Or. ro

Predlog spremembe 254
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, naj pripravi 
programe za pomoč državljanom, ki jim 
zaradi socialnih in gospodarskih kriz 
grozi nezmožnost odplačevanja 
stanovanjskih posojil, da ne bi ostali brez 
doma;

Or. ro

Predlog spremembe 255
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški ne sme presegati četrtine 
razpoložljivega dohodka gospodinjstva;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva; navaja, da bi bilo 
treba nacionalne načrte za cenovno 
dostopna stanovanja vključiti v 
nacionalne reformne programe, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
namenske strategije za odpravo ovir za 
pravico do stanovanja, kot so 
diskriminacija, financializacija, 
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špekuliranje, oderuška posojila, 
prilaščanje zemljišč, spori, prisilne 
izselitve, degradacija okolja in dovzetnost 
za nesreče; poziva Komisijo, naj upošteva 
dejanski socialno-ekonomski položaj 
državljanov EU in spremeni Eurostatovo 
opredelitev stopnje preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški s 40 % na 25 %, 
kar je že četrtina razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic ter uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja Združenih 
narodov in podnebnih ciljev, opredeljenih 
v zelenem dogovoru; obžaluje, da se 
preveliko število priporočil za posamezne 
države ne izvaja, ter poziva države članice, 
naj začnejo ta priporočila izvajati, zlasti 
tista v zvezi s stanovanji; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in preučiti 
možnost referenčnega praga za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
na evropski ravni glede na razpoložljiv 
dohodek gospodinjstva;

Or. fr
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Predlog spremembe 258
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva; poziva države 
članice, naj razmislijo o uporabi 
rezultatov madžarskega programa za 
zmanjšanje stroškov javnih storitev 
(zakon LIV iz leta 2013), s katerim so 
odpravljeni posebni davki na energetska 
omrežja, v cene uporabe omrežja pa so 
vključeni stroški, povezani s pristojbinami 
za finančne transakcije, s čimer so 
državljanom zagotovljeni cenejši in 
inovativni viri energije;

Or. hu

Predlog spremembe 259
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 

11. je seznanjen z vključitvijo cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester;
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treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški ne sme presegati četrtine 
razpoložljivega dohodka gospodinjstva;

Or. en

Predlog spremembe 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba spremeniti indeks cen stanovanjskih 
nepremičnin in določiti prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški na 25 % bruto dohodka 
gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
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stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva; meni, da je 
stanovanje cenovno dostopno, če dopušča 
še minimalni znesek za preživetje, ki 
omogoča plačilo drugih stroškov, na 
primer za hrano, zdravje in izobraževanje;

Or. fr

Predlog spremembe 262
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški ne sme presegati četrtine 
razpoložljivega dohodka gospodinjstva;

11. opozarja, da visoki stanovanjski 
stroški nesorazmerno vplivajo na revne in 
na ljudi na pragu revščine; poudarja, da se 
je povprečna obremenjenost revnih 
gospodinjstev s stanovanjskimi stroški med 
letoma 2007 in 2017 v vseh državah 
članicah nesorazmerno povečala; 
opozarja, da je moralo leta 2017 v EU 
38 % revnih gospodinjstev za stanovanje 
nameniti več kot 40 % razpoložljivega 
dohodka, pri čemer so podatki za močna 
gospodarstva, kot je Nemčija (48,5 %), 
nad povprečjem EU;

Or. de

Predlog spremembe 263
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k celovitemu in doslednemu 
izvajanju načel evropskega stebra socialnih 
pravic; poudarja, da je treba izboljšati 
kazalnik indeksa cen stanovanjskih 
nepremičnin in določiti, da referenčni prag 
za stopnjo preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški ne sme presegati 
četrtine razpoložljivega dohodka 
gospodinjstva;

Or. en

Predlog spremembe 264
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati tretjine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

Or. sl
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Predlog spremembe 265
Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in za referenčni 
prag za stopnjo preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški določiti razumen 
znesek razpoložljivega dohodka 
gospodinjstva;

Or. en

Predlog spremembe 266
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati 40 % razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

Or. en
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Predlog spremembe 267
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba začeti politično razpravo o evropski 
stopnji preobremenjenosti s stanovanjskimi 
stroški, da bi se določile politike za celotno 
EU za znižanje sedanje stopnje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa 
priporočila za posamezne države 
prispevala k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic; poudarja, da je 
treba izboljšati kazalnik indeksa cen 
stanovanjskih nepremičnin in določiti, da 
referenčni prag za stopnjo 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 
ne sme presegati četrtine razpoložljivega 
dohodka gospodinjstva;

11. pozdravlja vključitev cenovne 
dostopnosti stanovanj v evropski semester; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo 
vsa priporočila za posamezne države v 
celoti izvajala in bodo prispevala k 
izvajanju načel evropskega stebra socialnih 
pravic; poudarja, da je treba izboljšati 
kazalnik indeksa cen stanovanjskih 
nepremičnin in oceniti referenčni prag za 
stopnjo preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški v celotni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 269
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) zagotovi 
natančnejše podatke o stanovanjskih trgih, 
tudi na podnacionalni ravni;

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) in 
evropske opazovalnice za energijsko 
revščino zagotovi natančnejše podatke o 
stanovanjskih trgih, tudi na podnacionalni 
ravni, ob upoštevanju razdrobljenosti 
nacionalnih stanovanjskih trgov in razlik 
med državami članicami; poziva Komisijo, 
naj v okviru opazovalnice za energijsko 
revščino vzpostavi sistem spremljanja 
upravljanja na več ravneh za cenovno 
dostopna stanovanja na ravni EU; 
poudarja, da je treba razviti celovito 
opredelitev cenovne dostopnosti stanovanj 
na ravni EU, ob upoštevanju različnih 
kazalnikov, kot sta število prisilnih 
izselitev in stopnja revščine;

Or. en

Predlog spremembe 270
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) zagotovi 
natančnejše podatke o stanovanjskih trgih, 
tudi na podnacionalni ravni;

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) zagotovi 
natančnejše, kakovostne in primerljive 
podatke o stanovanjskih trgih, tudi na 
podnacionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 271
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) zagotovi 
natančnejše podatke o stanovanjskih trgih, 
tudi na podnacionalni ravni;

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata 
(evropske statistike o dohodku in 
življenjskih pogojih (EU-SILC)) zagotovi 
natančnejše podatke o stanovanjskih trgih, 
tudi na lokalni ali regionalni ravni;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. spodbuja države članice, naj 
sodelujejo in financirajo socialne naložbe 
za reševanje stanovanjskih težav s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
zasebnim sektorjem, med katerimi imajo 
in lahko imajo številni ključno vlogo pri 
razvoju in vzdrževanju ustreznih 
stanovanjskih rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 273
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Svet in države članice, naj 
ponovno uvedejo neuradna srečanja 
ministrov za stanovanjska vprašanja, da 
bi vključili Parlament, odprli srečanja za 
deležnike in predstavili spremenjeno 
obliko informacijskih točk za stanovanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ustvarijo platformo za izmenjavo 
dobre prakse v zvezi z reševanjem 
problematike brezdomstva ter 
zagotavljanjem dostojnih in cenovno 
dostopnih stanovanj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva države članice, naj več 
vlagajo v dostopne domove za starejše, s 
kakovostnimi storitvami oskrbe, ki bodo 
dostopni za širši krog starejšega 
prebivalstva;
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Or. en

Predlog spremembe 276
Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe, vključno z jasnimi predpisi glede 
oddajanja v najem, za zaščito pravic 
najemnikov in lastnikov, ki prebivajo v 
svojih stanovanjih, ter preprečitev prisilnih 
izselitev, tudi po ukrepih obnove in 
vključno s tistimi, ki med postopkom 
vračanja živijo v denacionaliziranih 
stanovanjih, in naj zaščitijo posest, tako da 
kot privzeto možnost spodbujajo 
dolgoročne pogodbe o najemu, preglednost 
najemnin in ukrepe za nadzor nad njimi, 
zagotovijo podporo za organizacije, ki se 
ukvarjajo z zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, ter vzpostavijo postopke za 
reševanje pravnih sporov z nizkim 
pragom;

Or. en

Predlog spremembe 277
Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in 

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za preglednost najemnin in ukrepe 
za nadzor nad njimi;
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naj zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

Or. en

Predlog spremembe 278
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe 
za nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito lastnikov, ki prebivajo v 
svojih stanovanjih, pred prisilno izselitvijo 
in naj poskrbijo za preglednost najemnin;

Or. de

Predlog spremembe 279
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in 
uravnotežene ukrepe v skupnem interesu, 
ki usklajujejo pravice lastnikov in 
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najemnikov ter spodbujajo varnost med 
njimi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, obveznost glede preglednosti 
najemnin in zavezujoče ukrepe za nadzor 
nad njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 281
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito lastninskih pravic 
lastnikov in naj zaščitijo posest, tako da 
spodbujajo dolgoročne pogodbe o najemu, 
preglednost najemnin in ukrepe za nadzor 
nad njimi;
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Or. hu

Predlog spremembe 282
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu in nezavezujoče predpise, kot je 
preglednost najemnin;

Or. en

Predlog spremembe 283
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter 
regionalne in lokalne organe, naj uvedejo 
pravne določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice in organe, naj 
uvedejo pravne določbe za zaščito 
najemnikov, ki redno plačujejo 
najemnino, in lastnikov, ki prebivajo v 
svojih stanovanjih, pred prisilno izselitvijo 
in naj zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

Or. fr
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Predlog spremembe 284
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo, in naj 
zaščitijo posest, tako da kot privzeto 
možnost spodbujajo dolgoročne pogodbe o 
najemu, preglednost najemnin in ukrepe za 
nadzor nad njimi;

13. poziva države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj uvedejo pravne 
določbe za zaščito najemnikov in 
lastnikov, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, pred prisilno izselitvijo in naj 
zaščitijo posest, tako da spodbujajo 
dolgoročne pogodbe o najemu, preglednost 
najemnin in ukrepe za nadzor nad njimi;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva države članice, naj 
upoštevajo, da so lastniki, ki oddajajo 
stanovanja, izpostavljeni tveganju, da 
njihovo nepremičnino zasedejo skvoterji; 
zato bi bilo treba uvesti prilagojene 
pravne določbe, ki bi omogočile hitro 
prisilno izselitev skvoterjev, saj lahko 
povzročijo veliko finančno izgubo 
lastnikom, ki oddajajo stanovanja, saj so 
to včasih državljani iz slabše situiranih 
okolij ali starejše osebe, ki potrebujejo 
dohodek iz najemnin kot dopolnilo 
dohodku;

Or. fr
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Predlog spremembe 286
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja, da 25,1 % evropskega 
prebivalstva, ki najema nepremičnino 
zasebnikov, za najemnino porabi več kot 
40 % dohodka; opozarja, da se najemnine 
nenehno višajo; meni, da je treba 
zagotoviti nižje najemnine, da bi bila 
stanovanja resnično dostopna vsem;

Or. fr

Predlog spremembe 287
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. zahteva prepoved prisilnih izselitev 
najemnikov in lastnikov, ki prebivajo v 
svojih stanovanjih, brez preselitve; poziva, 
naj se državljanom, ki so bili žrtve prisilne 
izselitve, zagotovi možnost za uveljavljanje 
pravic pred sodiščem, zlasti v zvezi z 
bankami, ki zahtevajo znesek za odplačilo, 
ki je očitno izkoriščevalski;

Or. fr

Predlog spremembe 288
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj 
to načelo upošteva v evropskem semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; opozarja tudi, da so 
se zaradi pravil evropskega semestra 
zmanjšale naložbe v cenovno dostopna 
stanovanja; poziva k razveljavitvi 
evropskega semestra, da se Uniji in 
državam članicam zagotovi manevrski 
prostor, ki ga potrebujejo za ustrezno 
financiranje javnih in socialnih naložb, 
zlasti cenovno dostopnih stanovanj;

Or. fr

Predlog spremembe 289
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj 
to načelo upošteva v evropskem semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj 
to načelo upošteva v evropskem semestru; 
poziva države članice, naj sprejmejo 
pravično zakonodajo, ki bo ščitila lastnike 
in najemnike ter vključevala pogoje za 
sklenitev in izvrševanje najemnih pogodb 
ter pravna sredstva za reševanje sporov;

Or. ro
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Predlog spremembe 290
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj 
to načelo upošteva v evropskem semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji;

Or. hu

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj 
to načelo upošteva v evropskem semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji;

Or. fr

Predlog spremembe 292
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, 
naj to načelo upošteva v evropskem 
semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj ali najemnimi 
stanovanji, ne glede na to, ali gre za 
zasebna, javna ali socialna stanovanja; 
poziva Komisijo, naj to načelo upošteva v 
evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 293
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj, zasebnimi 
najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, 
naj to načelo upošteva v evropskem 
semestru;

14. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za stanovanjske politike, ki 
temeljijo na načelu nevtralnosti med 
lastništvom stanovanj ali najemnimi 
stanovanji, ne glede na to, ali gre za 
zasebna, javna ali socialna stanovanja; 
poziva Komisijo, naj to načelo upošteva v 
evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj bolj 
dejavno odpravljajo neenakosti na 
stanovanjskem trgu, med drugim tudi z 
zagotavljanjem celovitih informacij o 
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delovanju stanovanjskih trgov, številu in 
geografski razdelitvi transakcij, cenovnih 
trendih v posameznih tržnih segmentih in 
potencialu za razvoj v posameznih drugih 
segmentih;

Or. pl

Predlog spremembe 295
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva države članice, naj sprožijo 
pobude in spodbude, ki bodo mladim 
olajšale dostop do stanovanj, kot so 
kreditne spodbude ali najem s pravico do 
odkupa;

Or. pl

Predlog spremembe 296
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva države članice, naj 
pripravijo lastne politike gradnje 
stanovanj, s katerimi bodo spodbudile 
gospodarsko rast v času pandemije 
covida-19;

Or. pl
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Predlog spremembe 297
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. poudarja, da so oskrbovana in 
podprta stanovanja instrumenti socialne 
in stanovanjske politike in da je podpora, 
ki jo zagotavljajo, zelo učinkovita, na 
primer pri prenosu oskrbe z institucij na 
skupnost; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za izgradnjo več 
oskrbovanih in podprtih stanovanj;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, 
zlasti v mestih, pri čemer vlagatelji 
obravnavajo stanovanja kot sredstvo, s 
katerim se trguje, ne pa kot človekovo 
pravico; poziva Komisijo, naj oceni 
prispevek politik in predpisov EU k 
financializaciji stanovanjskega trga in 
zmožnosti nacionalnih in lokalnih 
organov, da skrbijo za spoštovanje pravice 
do stanovanja, ter po potrebi do sredine 
leta 2021 predstavi zakonodajne predloge, 
s katerimi bi to financializacijo 
preprečevala; poziva države članice in 
lokalne organe, naj uvedejo davčne 
ukrepe za boj proti špekulativnim 
naložbam ter oblikujejo politike 
načrtovanja mest in podeželja, ki bodo 
podpirale cenovno dostopna stanovanja, 

črtano
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socialno mešanico in socialno kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 299
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, 
zlasti v mestih, pri čemer vlagatelji 
obravnavajo stanovanja kot sredstvo, s 
katerim se trguje, ne pa kot človekovo 
pravico; poziva Komisijo, naj oceni 
prispevek politik in predpisov EU k 
financializaciji stanovanjskega trga in 
zmožnosti nacionalnih in lokalnih 
organov, da skrbijo za spoštovanje pravice 
do stanovanja, ter po potrebi do sredine 
leta 2021 predstavi zakonodajne predloge, 
s katerimi bi to financializacijo 
preprečevala; poziva države članice in 
lokalne organe, naj uvedejo davčne 
ukrepe za boj proti špekulativnim 
naložbam ter oblikujejo politike 
načrtovanja mest in podeželja, ki bodo 
podpirale cenovno dostopna stanovanja, 
socialno mešanico in socialno kohezijo;

črtano

Or. hu

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
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financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; 
opozarja, da se je med krizo zaradi covida-
19 pokazalo, da so morali ključni delavci 
in javni uslužbenci zapustiti mestna 
središča zaradi zvišanja cen, ki ga je 
povzročila financializacija stanovanjskega 
trga; poziva Komisijo, naj oceni prispevek 
politik in predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva, naj 
se ustvari register za preglednost za 
nepremičninske investitorje ter fizične in 
pravne najemodajalce, saj ima vsak 
pravico vedeti, komu plačuje najemnino, 
in da se preprečijo špekulacije; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 301
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico, od 
nakupov stanovanj z namenom oddaje do 
institucionalnih naložb z 
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stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

nepremičninskimi delnicami in tujim 
kapitalom ter shemami nakupa z 
namenom, da stanovanje ostane prazno; 
poziva Komisijo, naj oceni prispevek 
politik in predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo; poziva države članice in lokalne 
organe, naj podprejo ponudnike 
socialnih, zadružnih in javnih stanovanj 
kot način za spodbujanje neprofitnih 
stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 302
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja; 
poziva države članice in lokalne organe, 
naj oblikujejo politike načrtovanja mest in 
podeželja, ki bodo podpirale cenovno 
dostopna stanovanja in socialno kohezijo, 
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uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

ter prilagodijo javne prostore potrebam 
starejših, družin z otroki in invalidov;

Or. pl

Predlog spremembe 303
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, in 
lokalne organe, naj uvedejo davčne ukrepe 
za boj proti špekulativnim naložbam ter 
oblikujejo politike načrtovanja mest in 
podeželja, ki bodo podpirale cenovno 
dostopna stanovanja, socialno mešanico in 
socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 304
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje; poziva Komisijo, naj oceni 
prispevek politik in predpisov EU k 
financializaciji stanovanjskega trga in 
zmožnosti nacionalnih in lokalnih organov, 
da skrbijo za spoštovanje pravice do 
stanovanja; poziva države članice in 
lokalne organe, naj uvedejo politike, ki 
bodo dajale prednost dolgoročnim 
naložbam na stanovanjskem trgu, ter 
oblikujejo politike načrtovanja mest in 
podeželja, ki bodo podpirale cenovno 
dostopna stanovanja, socialno mešanico in 
socialno kohezijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot družbeno vrednoto in 
človekovo pravico; poziva Komisijo, naj 
oceni prispevek politik in predpisov EU k 
financializaciji stanovanjskega trga in 
zmožnosti nacionalnih in lokalnih organov, 
da skrbijo za spoštovanje pravice do 
stanovanja, ter po potrebi do sredine leta 
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zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

2021 predstavi zakonodajne predloge, s 
katerimi bi to financializacijo preprečevala; 
poziva države članice in lokalne organe, 
naj uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter ohranjanju 
neprijavljenih in propadajočih stanovanj 
ter oblikujejo politike načrtovanja mest in 
podeželja, ki bodo podpirale cenovno 
dostopna stanovanja, socialno mešanico in 
socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 306
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam in politike, ki 
bodo dajale prednost dolgoročnim 
naložbam na stanovanjskem trgu, ter 
oblikujejo politike načrtovanja mest in 
podeželja, ki bodo podpirale cenovno 
dostopna stanovanja, socialno mešanico in 
socialno kohezijo;

Or. en
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Predlog spremembe 307
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni financializacijo 
stanovanjskega trga in zmožnost 
nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
pretirano financializacijo preprečevala; 
poziva države članice in lokalne organe, 
naj uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 308
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo 
financializacijo stanovanjskega trga, zlasti 
v mestih, pri čemer vlagatelji obravnavajo 
stanovanja kot sredstvo, s katerim se 
trguje, ne pa kot človekovo pravico; poziva 
Komisijo, naj oceni prispevek politik in 
predpisov EU k financializaciji 
stanovanjskega trga in zmožnosti 
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nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo davčne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

nacionalnih in lokalnih organov, da skrbijo 
za spoštovanje pravice do stanovanja, ter 
po potrebi do sredine leta 2021 predstavi 
zakonodajne predloge, s katerimi bi to 
financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj 
uvedejo ustrezne ukrepe za boj proti 
špekulativnim naložbam ter oblikujejo 
politike načrtovanja mest in podeželja, ki 
bodo podpirale cenovno dostopna 
stanovanja, socialno mešanico in socialno 
kohezijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je preglednost 
lastništva nepremičnin in transakcij 
bistvenega pomena za preprečevanje 
izkrivljanj na stanovanjskem trgu in 
preprečevanje pranja denarja in davčnih 
utaj v tem sektorju. ponovno opozarja na 
obveznost Komisije v skladu z direktivo o 
preprečevanju pranja denarja, da do 31. 
decembra 2020 poroča o potrebi po 
uskladitvi informacij o lastništvu 
nepremičnin in medsebojni povezanosti 
teh nacionalnih registrov; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj bolje zaščitijo 
hipotekarne posojilojemalce pred 
prisilnimi izselitvami; poziva jih tudi, naj 
okrepijo obstoječa ali, odvisno od primera, 
sprejmejo nova zavezujoča pravila 
ravnanja za kreditodajalce ter skrbnike in 
kupce kreditov, da se izognejo zavajajočim 
praksam, nadlegovanju in kršitvam pravic 
potrošnikov, vsaj kar zadeva hipotekarne 
kredite; v takih pravilih bi morale biti 
poleg zahtev iz člena 28 Direktive 
2014/17/EU zlasti določene zahteve za 
razumne in izvedljive ukrepe 
restrukturiranja; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog o 
minimalnem razmerju med vrednostjo 
kredita in vrednostjo zastavljenih 
nepremičnin na trgu hipotekarnih 
kreditov; poziva Komisijo, naj pri 
predlaganju pravil o listinjenju preuči 
vpliv na stanovanjske trge;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških 
objektov temelji na umiku stanovanj s 
trga in dvigovanju cen, kar poslabšuje 
življenjske razmere; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi regulativni okvir za kratkoročni 
najem namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 

črtano
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poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 312
Yana Toom, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških 
objektov temelji na umiku stanovanj s 
trga in dvigovanju cen, kar poslabšuje 
življenjske razmere; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi regulativni okvir za kratkoročni 
najem namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 313
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 16. poudarja, da ekspanzivna rast 
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kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

kratkoročnega najema počitniških objektov 
v mestih temelji na umiku stanovanj s trga 
in dvigovanju cen;

Or. hu

Predlog spremembe 314
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen;

Or. pl
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Predlog spremembe 315
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

16. ugotavlja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere;

Or. en

Predlog spremembe 316
Kim Van Sparrentak, Ernest Urtasun

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve, 
vključno z obvezno registracijo, omejitvijo 
dovoljenj in posebnimi politikami 
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varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

razdelitve na območja; poziva Komisijo, 
naj v akt o digitalnih storitvah vključi v 
skladu s pravili o varstvu podatkov predlog 
o obvezni delitvi informacij, ki bi bila 
dolžnost na trgih za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, saj je ta dostop 
do informacij ključnega pomena, da 
lahko organi zagotovijo razpoložljivost 
cenovno dostopnih stanovanj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, zaradi česar prihaja do 
gentrifikacije, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva k omejevanju kratkoročnega 
najema na lastnike, ki prebivajo v svojih 
stanovanjih, in na omejeno obdobje; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 318
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj oceni in, če 
je ustrezno, predlaga spremembe že 
obstoječe zakonodaje EU ter vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 
široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti, ki bo 
nacionalnim in lokalnim organom podelil 

16. poudarja, da ekspanzivna rast 
kratkoročnega najema počitniških objektov 
temelji na umiku stanovanj s trga in 
dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske 
razmere; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
regulativni okvir za kratkoročni najem 
namestitvenih zmogljivosti za določanje 
sorazmernih pravil za gostinske storitve, ob 
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široko diskrecijsko pravico pri določanju 
sorazmernih pravil za gostinske storitve; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

izogibanju „turistifikaciji“ in siromašenju 
mestnih središč v škodo prebivalcev; 
poziva Komisijo, naj v akt o digitalnih 
storitvah vključi v skladu s pravili o 
varstvu podatkov predlog o obvezni delitvi 
informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za 
kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 320
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Chris MacManus

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da je v Evropski uniji več 
kot 11 milijonov praznih stanovanj; 
poudarja, da bi ta stanovanja omogočila 
nastanitev vseh brezdomcev in večine 
ljudi, ki trpijo zaradi hude stanovanjske 
prikrajšanosti, v Evropski uniji; opozarja, 
da prazna stanovanja prispevajo k manjši 
ponudbi stanovanj in posledično k višjim 
cenam in špekulacijam; poziva države 
članice, naj uvedejo zavezujočo 
zakonodajo, da bi se ta stanovanja lahko 
dala na trg najemnih stanovanj pod 
pogoji, ki upoštevajo merila za dostojno 
stanovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 321
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da bi bilo treba družinam in 
mladim kot rastoči sili na trgu 
nepremičnin ter delavskemu razredu, ki se 
trudi celo življenje, omogočiti, da 
pridobijo nepremičnino, ne da bi jo 
dedovali; poudarja, da se je treba boriti 
proti odvisnosti od plačevanja najemnine 
celo življenje in spodbujati idejo o 
raznolikih soseskah z možnostjo nakupa 
po najemu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje najemnikov pri odločanju o 
standardu in stroških prenove; meni, da bi 
moralo javno financiranje temeljiti na 
projektih, pri katerih je zagotovljeno 
temeljito sodelovanje najemnikov pri 
načrtovanju in izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva Komisijo, naj spodbuja 
model nevtralnosti stanovanjskih stroškov 
(ki zajema najemnine, stroške energije in 
lokalne davke), saj združuje socialne in 
podnebne cilje ter preprečuje „izrinjanja 
stanovalcev“ (prisilne izselitve z obnovo), 
s čimer zagotavlja, da so zvišanja 
najemnin popolnoma usklajena s 
prihranki energije;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev lokalnih sistemov nadzora 
cen najemnin za zagotovitev cenovne 
dostopnosti stanovanj in najemnin na trgu 
najemniških stanovanj, z opiranjem na 
najboljše evropske modele in izmenjavo 
dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16d. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi pomanjkanje regulacije 
nepremičninskega trga in finančnih 
akterjev na njem, s katero bi zagotovili 
dostop do cenovno dostopnih in primernih 
stanovanj za vse, pomenilo neupoštevanje 
obveznosti v zvezi s pravico do stanovanja; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo regulacijo nepremičninskega 
trga tako, da bo ustvarjal zadostno število 
cenovno dostopnih stanovanj, da 
stanovanja ne bodo ostala nezasedena in 
da se bo nekaj dobička od stanovanjskih 
ali drugih gospodarskih dejavnosti 
preusmerilo v zagotavljanje 
razpoložljivosti primernih stanovanj za 
gospodinjstva z nizkimi in srednjimi 
dohodki, pri čemer naj ti ukrepi 
vključujejo preprečevanje vsakršne 
privatizacije javnih ali socialnih 
stanovanj, ki bi zmanjšala zmogljivost 
države za zagotavljanje pravice do 
primernega stanovanja, vzdrževanje 
najemniškega regulativnega okvira, ki 
ohranja varnost posesti in cenovno 
dostopnih stanovanj za najemnike, tudi z 
omejitvami višine najemnin, nadzorom ali 
zamrznitvami najemnin, kjer je to 
potrebno, zahtevanje popolnega in 
javnega razkritja vseh naložb v stanovanja 
za pomoč pri preprečevanju korupcije, 
pranja denarja, davčne utaje in izogibanja 
davkom, uvedbo davkov na špekulacije v 
zvezi z nepremičninami in zemljišči za 
omejitev kratkoročne nadaljnje prodaje 
nepremičnin in na stanovanjske 
nepremičnine, ki ostanejo nezasedene, ter 
odpravo preferencialnih davčnih olajšav 
na nepremičninske naložbene sklade;

Or. en

Predlog spremembe 326
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

Predlog resolucije
Odstavek 16 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16e. poudarja, da bi morale 
stanovanjske storitve splošnega 
gospodarskega pomena temeljiti zlasti na 
posebnih nacionalnih, regionalnih ali 
lokalnih zahtevah, saj so lokalni organi 
pristojni za opredelitev in obravnavanje 
potreb po stanovanjih in življenjskih 
razmer različnih skupin; opozarja, da se 
pravila EU o konkurenci lahko izključijo, 
če je to potrebno za izvajanje nekaterih 
stanovanjskih storitve splošnega 
gospodarskega pomena; poziva, naj se v 
socialne storitve splošnega pomena 
vključi stanovanjski sektor in ne le 
socialna stanovanja, saj je to ključnega 
pomena za zagotovitev pravice do cenovno 
dostopnih in dostojnih stanovanj za vse;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16f. opozarja, da so socialna 
stanovanja edini sektor v sklepu o 
storitvah splošnega gospodarskega 
pomena, za katerega Evropska komisija 
navaja ciljno skupino (prikrajšani 
državljani ali skupine z manj socialnimi 
ugodnostmi), ter da to ne velja za 
bolnišnice in druge socialne storitve; 
meni, da lahko to omejuje sprejetje politik 
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o storitvah splošnega gospodarskega 
pomena za zagotavljanje socialnih in 
cenovno dostopnih stanovanj za vse ter 
lahko ovira spodbujanje socialne 
mešanice, raznolikosti habitatov, 
nevtralnosti lastništva stanovanj in 
trajnostnega razvoja mest; poziva 
Komisijo, naj pregleda pravila EU o 
državni pomoči za razširitev ciljne skupine 
cenovno dostopnih stanovanj, da bi 
zagotovila ponudbo zadostnega števila 
cenovno dostopnih stanovanj za vse;

Or. en

Predlog spremembe 328
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

črtano

Or. hu

Predlog spremembe 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 17. poziva Komisijo in države članice, 
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naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja;

Or. pl

Predlog spremembe 330
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. poziva države članice, naj 
prednostno odpravijo vrzel v naložbah v 
cenovno dostopna stanovanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
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tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in 
rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in 
rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poziva, naj za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja ne veljajo 
maastrichtska merila, saj cenovno 
dostopno stanovanje ni nikoli dolg, 
temveč naložba; poleg tega poziva k 
uskladitvi načina obračunavanja 
amortizacije za naložbe v cenovno 
dostopna stanovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in 
rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in 
rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor, da bodo države članice 
lahko izvedle potrebne zelene in socialne 
javne naložbe, vključno s tistimi, ki so 
povezane z razvojem ter izboljšanjem 
socialnih, javnih, cenovno dostopnih in 
energijsko učinkovitih stanovanj; poleg 
tega poziva k uskladitvi načina 
obračunavanja amortizacije za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 333
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in 
rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. poudarja, da vrzel v naložbah za 
cenovno dostopna stanovanja znaša 
57 milijard EUR na leto22a; poziva 
Komisijo in države članice, naj prednostno 
odpravijo vrzel v naložbah v cenovno 
dostopna stanovanja; v zvezi s tem poziva 
k reformi Pakta za stabilnost in rast, da bo 
omogočal večji fiskalni manevrski prostor 
za trajnostne javne naložbe, zlasti v 
socialna in cenovno dostopna stanovanja; 
poleg tega poziva k uskladitvi načina 
obračunavanja amortizacije za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja;

__________________
22a Poročilo delovne skupine na visoki 
ravni o naložbah v socialno infrastrukturo 
v Evropi: Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi (Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe) (2018). 

Or. en

Predlog spremembe 334
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. opozarja, da so skupni odhodki 
držav članic za socialna stanovanja 
leta 2017 znašali samo 0,66 % evropskega 
bruto domačega proizvoda in so se od 
takrat še zmanjšali; meni, da različni 
nacionalni primeri kažejo, da sta potrebni 
politika za boj proti brezdomstvu ter 
gradnja socialnih stanovanj in cenovno 
dostopnih majhnih stanovanj;

Or. de
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Predlog spremembe 335
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k ukrepom, ki zagotavljajo 
izboljšan dostop do naložb, namenjenih 
povečanju dostopa do cenovno dostopnih 
stanovanj, zlasti najema socialnih 
stanovanj; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; v zvezi s 
tem poziva k reformi Pakta za stabilnost 
in rast, da bo omogočal večji fiskalni 
manevrski prostor za trajnostne javne 
naložbe, zlasti v cenovno dostopna 
stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi 
načina obračunavanja amortizacije za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah 
v cenovno dostopna stanovanja; poziva 
države članice in Komisijo, naj okrepijo 
trajnostne javne naložbe, zlasti v cenovno 
dostopna stanovanja, pri čemer opozarja 
na pomen Pakta za stabilnost in rast; 
poleg tega poziva k uskladitvi načina 
obračunavanja amortizacije za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 337
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega 
pomena spremeni opredelitev ciljne 
skupine socialnih in javno financiranih 
stanovanj ter nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim organom omogoči, da podprejo 
stanovanja za vse skupine, ki svojih potreb 
po dostojnih in cenovno dostopnih 
stanovanjih ne morejo izpolniti pod 
tržnimi pogoji, hkrati zagotovi, da ne bodo 
ostali brez sredstev najbolj prikrajšani, in 
tako sprosti naložbe in zagotovi cenovno 
dostopna stanovanja, ustvari socialno 
raznolike soseske in okrepi socialno 
kohezijo;

črtano

Or. hu

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega 
pomena spremeni opredelitev ciljne 
skupine socialnih in javno financiranih 
stanovanj ter nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim organom omogoči, da podprejo 
stanovanja za vse skupine, ki svojih potreb 
po dostojnih in cenovno dostopnih 
stanovanjih ne morejo izpolniti pod 
tržnimi pogoji, hkrati zagotovi, da ne bodo 
ostali brez sredstev najbolj prikrajšani, in 
tako sprosti naložbe in zagotovi cenovno 

črtano



PE655.956v01-00 180/191 AM\1211950SL.docx

SL

dostopna stanovanja, ustvari socialno 
raznolike soseske in okrepi socialno 
kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 339
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, 
hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez 
sredstev najbolj prikrajšani, in tako sprosti 
naložbe in zagotovi cenovno dostopna 
stanovanja, ustvari socialno raznolike 
soseske in okrepi socialno kohezijo;

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, 
hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez 
sredstev najbolj prikrajšani, in tako sprosti 
naložbe in zagotovi cenovno dostopna 
stanovanja, ustvari socialno raznolike 
soseske in okrepi socialno kohezijo; poziva 
Komisijo in države članice, naj pri izbiri 
upravičencev do socialnih stanovanj 
zagotovijo kar največjo preglednost in 
vnaprej opredeljene standarde, da bi 
preprečile korupcijo pri dodeljevanju teh 
stanovanj in odstopanja od ciljev teh 
ukrepov;

Or. ro

Predlog spremembe 340
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, 
hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez 
sredstev najbolj prikrajšani, in tako sprosti 
naložbe in zagotovi cenovno dostopna 
stanovanja, ustvari socialno raznolike 
soseske in okrepi socialno kohezijo;

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, ter 
hkrati zagotovi, da se sredstva dodelijo 
najbolj prikrajšanim in mladim, ki 
vzdržujejo družino in potrebujejo ustrezne 
začetne pogoje, da se ustvarijo socialno 
raznolike soseske in okrepi socialna 
kohezija. Zaradi različnih potreb in 
okoliščin na mestnih in podeželskih 
območjih ter drugih pomembnih 
dejavnikov imata lokalna in regionalna 
raven pomembno vlogo pri dobro 
usmerjenem odločanju;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, 
hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez 
sredstev najbolj prikrajšani, in tako sprosti 
naložbe in zagotovi cenovno dostopna 

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
storitvah splošnega gospodarskega pomena 
spremeni opredelitev ciljne skupine 
socialnih in javno financiranih stanovanj 
ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom omogoči, da podprejo stanovanja 
za vse skupine, ki svojih potreb po 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih 
ne morejo izpolniti pod tržnimi pogoji, 
hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez 
sredstev najbolj prikrajšani, in tako sprosti 
naložbe in zagotovi cenovno dostopna 
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stanovanja, ustvari socialno raznolike 
soseske in okrepi socialno kohezijo;

stanovanja, ustvari socialno raznolike 
soseske in okrepi socialno kohezijo; poziva 
Komisijo, naj dovoli državno pomoč za 
cenovno dostopna stanovanja, ne glede na 
ciljno skupino;

Or. fr

Predlog spremembe 342
Leila Chaibi, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem 
Demirel, Marc Botenga, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja, da je kriza zaradi covida-
19 poglobila stanovanjsko krizo, ki pesti 
vse večji del prebivalstva, ki nima več 
sredstev za nastanitev v zasebnem 
sektorju; poziva, naj se ta del prebivalstva 
vključi v ciljno skupino za cenovno 
dostopna stanovanja; poziva tudi k 
moratoriju na prisilno izselitev do leta 
2021 zaradi hudih gospodarskih posledic 
pandemije in ker se ljudje soočajo s 
težavami pri plačevanju hipotekarnega 
posojila ali najemnine;

Or. fr

Predlog spremembe 343
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja financiranje posojil za 
socialna in cenovno dostopna stanovanja 
prek programa InvestEU in v širšem 
portfelju EIB; nujno poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bosta financiranje EU in 
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financiranje EIB postala dostopnejša za 
lokalne in regionalne ponudnike 
socialnih in javnih cenovno dostopnih 
stanovanj; poziva EIB, naj poskuša 
okrepiti ustrezna posojila prek ciljno 
usmerjene tehnične podpore in tesnejšega 
sodelovanja s finančnimi posredniki;

Or. en

Predlog spremembe 344
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da prekarno delo in 
revščina zaposlenih onemogočata dostop 
do bančnih kreditov in močno zvišujeta 
stopnje preobremenjenosti s 
stanovanjskimi stroški; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo vse potrebne 
zakonodajne ukrepe za boj proti 
prekarnim delovnim razmerjem in 
revščini zaposlenih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. spodbuja države članice, naj v 
skladu s podnebnimi cilji Evropske unije 
zagotovijo, da bodo vsi prihodnji projekti 
gradnje in prenove stanovanj usmerjeni v 
pametne stavbe, v katerih se bo lahko 
spremljala poraba vode in energije in ki 
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bodo bolj stroškovno učinkovite;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se je zaradi pandemije covida-19 
povečalo število primerov nasilja v družini 
in zlorabe otrok; poziva države članice, 
naj vlagajo v dodatna in primerna 
začasna zatočišča za žrtve, ki zbežijo 
zaradi takih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 347
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje, mehanizma za okrevanje in 
odpornost, naložbene pobude v odziv na 
koronavirus (CRII) in naložbene pobude v 
odziv na koronavirus plus (CRII+);

Or. en

Predlog spremembe 349
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja na podlagi načela nevtralnosti 
med lastništvom stanovanj ali najemnimi 
stanovanji ne glede na to, ali gre za 
zasebna, javna ali socialna stanovanja, ter 
odpravijo brezdomstvo in izključenost s 
stanovanjskega trga prek Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Sklada za 
pravični prehod, sklada InvestEU, ESS+, 
programa Obzorje Evropa in evropskega 
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instrumenta za okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 350
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v primerna, 
energijsko učinkovita in cenovno dostopna 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje, zlasti v zvezi z mehanizmom za 
okrevanje in odpornost ter nacionalnimi 
načrti za okrevanje in odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 351
Cindy Franssen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v različne vrste 
cenovno dostopnih in energijsko 
učinkovitih stanovanj, kot so družinske 
hiše in stanovanja, namenjena enemu 
stanovalcu, ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
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okrevanje; Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 352
Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj prek Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, sklada InvestEU, programa 
Obzorje Evropa in evropskega 
instrumenta za okrevanje povečajo 
naložbe v EU v cenovno dostopna in 
energijsko učinkovita stanovanja ter 
odpravijo brezdomstvo in izključenost s 
stanovanjskega trga prek sklada ESS+ in 
pobude REACT-EU;

Or. en

Predlog spremembe 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več sinergij med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Skladom za 
pravični prehod, skladom InvestEU, ESS+, 
programom Obzorje Evropa in evropskim 
instrumentom za okrevanje, da bi 
zagotovile ustrezna sredstva za naložbe v 
EU v cenovno dostopna socialna 
stanovanja ter odpravile brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga;
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Or. hu

Predlog spremembe 354
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Sklada za pravični prehod, sklada 
InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v EU v cenovno 
dostopna in energijsko učinkovita javna 
stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in 
izključenost s stanovanjskega trga prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
sklada InvestEU, ESS+, programa Obzorje 
Evropa in evropskega instrumenta za 
okrevanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. obžaluje, da lokalni akterji in 
manjše organizacije niso vedno 
seznanjeni z javnim financiranjem in da 
se evropski postopki lahko zdijo 
nedosegljivi ali zapleteni; predlaga, naj se 
ustvari enoten sklad, s katerim bi se 
razvile sinergije ob združevanju obstoječih 
donatorskih skladov, da bi se lokalnim 
akterjem in manjšim organizacijam 
omogočilo, da jih jasno prepoznajo;

Or. fr
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj ponovno 
vzpostavi mrežo informacijskih točk držav 
članic za stanovanja, da bi zagotovila 
mehanizem za izmenjavo informacij in 
znanja ter izboljšala spremljanje potreb po 
cenovno dostopnih stanovanjih in politik 
na področju cenovno dostopnih stanovanj 
v državah članicah Evropske unije, 
vključno z mesti in regijami;

Or. en

Predlog spremembe 357
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj bolj spodbuja 
kreditiranje, ki ga omogoča EIB za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe, 
da bi bolje zaščitila javne naložbe v 
storitve splošnega gospodarskega 
pomena;

Or. en
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Predlog spremembe 358
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo evropskih programov, ki 
podpirajo obnovo hiš, da bi stanovanja 
postala cenovno dostopna;

Or. el

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo, naj prizna, 
podpira in financira zemljiške sklade 
Skupnosti ter druge oblike demokratične 
in skupne gradnje stanovanj, ki jo vodi 
skupnost, kot legitimnega in smotrnega 
načina za zagotavljanje tržnih in socialnih 
stanovanj, ter spodbuja države članice, 
naj jih priznajo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za trajnostni pristop k mestni rabi 
zemljišč, na primer z dajanjem prednosti 
prenovi zapuščenih stavb pred gradnjo 
novih (enako velja za industrijska 
območja);

Or. en


