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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2001 για την 
αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος1,

Or. it

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μπρίστολ της 7ης Δεκεμβρίου 2005 η οποία 
αναφέρει, μεταξύ των οκτώ χαρακτηριστικών μιας βιώσιμης πόλης, ένα
καλοσχεδιασμένο και καλοκατασκευασμένο ποιοτικό αστικό περιβάλλον,

Or. it

  
1 ΕΕ C 73 της 6.3.2001, σελ. 6.
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία 
υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώμη,

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
οποίος υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2000 στη Νίκαια1,

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βανκούβερ σχετικά με τους ανθρώπινους οικισμούς,
η οποία δημοσιεύτηκε κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους 
ανθρώπινους οικισμούς (Habitat I), η οποία διεξήχθη από την 31η Μαΐου έως την 
11η Ιουνίου 1976 στο Βανκούβερ,

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή επηρεάζει 
  

1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.



AM\650194EL.doc 3/31 PE 384.350v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

άμεσα τη ζωή των πολιτών, περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για κοινωνική ένταξη 
και κινητικότητα, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή επηρεάζει 
άμεσα τη ζωή των πολιτών, περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για κοινωνική ένταξη 
και κινητικότητα, και, σε ακραίες περιπτώσεις, οδηγεί σε παρατεταμένη έλλειψη 
μόνιμης κατοικίας,

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι (διαγραφή) πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα στο επίπεδο της στέγασης: ανεπάρκεια προσφοράς, έκρηξη 
του κόστους αγοράς και συντήρησης, κακή κατάσταση των κτιρίων,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους ζουν σε αστικές οικιστικές 
περιοχές, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο 
επίπεδο της στέγασης: πληθωριστική προσφορά ή ανεπάρκεια προσφοράς ανάλογα 
με την περιφέρεια ή την περιοχή, έκρηξη του κόστους αγοράς και συντήρησης, κακή 
κατάσταση των κτιρίων,

Or. pl
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους ζουν σε αστικές οικιστικές 
περιοχές, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο 
επίπεδο της στέγασης: ανεπάρκεια προσφοράς σε πολυάριθμες περιφέρειες, αφενός, 
και πληθώρα κατοικιών σε ορισμένες περιφέρειες, αφετέρου, έκρηξη του κόστους 
αγοράς και συντήρησης, κακή κατάσταση των κτιρίων, κατεδάφιση κατοικιών 
ελλείψει ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, γεγονός το οποίο μπορεί να 
δημιουργήσει νέες ανισότητες στον αστικό τομέα,

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους ζουν σε αστικές οικιστικές 
περιοχές, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο 
επίπεδο της στέγασης: ανεπάρκεια προσφοράς, έκρηξη του κόστους αγοράς και 
συντήρησης, κακή κατάσταση των κτιρίων και πρόβλημα των αστέγων,

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους ζουν σε αστικές οικιστικές 
περιοχές, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο 
επίπεδο της στέγασης: ανεπάρκεια προσφοράς, έκρηξη του κόστους αγοράς και 
συντήρησης, κακή κατάσταση των κτιρίων και πρόβλημα των αστέγων,

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική εξέλιξη και η αστυφιλία μπορούν να 
οδηγήσουν, σε ορισμένες περιφέρειες, σε κάμψη της ζήτησης στέγασης, σε μη 
χρήση κατοικιών και στην εξάλειψη των πολιτιστικών υποδομών, ειδικότερα, με 
αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ποιότητα ζωής στις εν λόγω συνοικίες στις οποίες 
εξακολουθούν να κατοικούν ως επί το πλείστον οι μειονεκτούσες κοινωνικές 
κατηγορίες,

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της στέγασης δεν μειώνεται με την 
κατασκευή κατοικιών, αλλά ότι περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές υποδομές 
(πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες, στάδια, χώρους συνάντησης, κλπ.), οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης και παράλληλης 
καταπολέμησης του αισθήματος αποξένωσης που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις 
μεγάλες αστικές οικιστικές περιοχές,

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθεί η ζωτικότητα των κέντρων των 
πόλεων και των συνοικιών καθώς και τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά 
μνημεία,

Or. de
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστική εξάπλωση προκαλεί πολυάριθμα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα επηρεάζοντας τις μεταφορές (συμφόρηση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, εξάρτηση από τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης), την προστασία 
του περιβάλλοντος (αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, ρύπανση), την 
προσβασιμότητα των υπηρεσιών και την κατάργηση κατοικιών με αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρήση και τη συντήρηση των υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών υποδομών καθώς και των υποδομών μεταφοράς,

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αναζωογόνησης και της ανασυγκρότησης των 
βιομηχανικών περιοχών (brownfield sites) και της προστασίας των παρθένων 
περιοχών (greenfield sites), 

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ι

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των κατοικιών
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και την ανασφάλεια στην οποία βρίσκονται οι ενοικιαστές σε περίπτωση αλλαγής 
ιδιοκτήτη, καθώς οι κοινωνικές ευθύνες δεν είναι καθορισμένες, ιδίως στην 
περίπτωση κατασκευής κατοικιών επιδοτούμενων από το κράτος, κυρίως αυτά που 
προκλήθηκαν από τις σχετικά πρόσφατες ιδιωτικοποιήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη,

Or. de

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των 
κατοικιών, κυρίως αυτά που οφείλονται σε ανεπαρκή ρύθμιση τόσο των ενοικίων 
όσο και των μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας (όσον αφορά, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή ιδιοκτησίας) σε ορισμένα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε
μεγαλύτερη προτεραιότητα στο ζήτημα των αστέγων και του αποκλεισμού που 
συνδέεται με τη στέγαση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής κοινωνικής 
ένταξης και κοινωνικής προστασίας,

Or. fr

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ β (νέα)

ΙΕβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες διαδραματίζουν και 
θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο καθιστώντας δυνατή την 
πρόσβαση στην αγορά στέγασης για πολυάριθμα πρόσωπα τα οποία, διαφορετικά, 
θα αποκλείονταν από αυτή,

Or. en
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι το δικαίωμα επαρκούς στέγασης σε λογική τιμή αποτελεί σημαντικό
θεμελιώδες δικαίωμα (διαγραφή), το οποίο αναγνωρίζεται σε πολυάριθμους διεθνείς 
χάρτες και συντάγματα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι το δικαίωμα αξιοπρεπούς και ποιοτικής στέγασης σε προσιτή τιμή 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
αναγνωρίζεται σε πολυάριθμους διεθνείς χάρτες και συντάγματα των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή αγοράς ή ενοικίασης 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
αναγνωρίζεται σε πολυάριθμους διεθνείς χάρτες και συντάγματα των κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναγνωρίζεται στη 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, στον Χάρτη Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους διεθνείς χάρτες και 
συντάγματα των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις 
προκειμένου να καταστήσουν το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή
διεκδικήσιμο στο εσωτερικό δίκαιο, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να το επικαλεστεί 
άμεσα ο πολίτης που επιζητεί νόμιμη προστασία ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής 
αρχής·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκτιμά ότι η ανακαίνιση των κατοικιών για κοινωνικούς σκοπούς και σκοπούς 
ενεργειακής απόδοσης δεν αποτελεί αποκλειστικά αστικό πρόβλημα και ότι οι 
πολυάριθμες δυσκολίες στον τομέα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές
περιοχές, κυρίως στις νέες χώρες συνοχής, πρέπει να τύχουν της απαιτούμενης 
προσοχής·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2

2. επιθυμεί να προσδιοριστεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σειρά δεικτών ποιότητας που 
θα καθορίζουν την έννοια της «επαρκούς στέγασης»·

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2

2. επιθυμεί να προσδιοριστεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σειρά ελάχιστων προτύπων 
ποιότητας που θα καθορίζουν την έννοια της «αξιοπρεπούς στέγασης και περιοχής
κατοικίας»·

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επιθυμεί – στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανονισμών που διέπουν την 
πολιτική συνοχής, η οποία προβλέπεται για το 2009 – να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος 
για την επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη της πρόσβασης στα κοινοτικά κονδύλια για 
την κατασκευή κατοικιών, η οποία δεν προβλέπεται σήμερα παρά μόνον σε 
ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες χώρες, δεδομένου ότι οι ανάγκες για
κατοικίες αποτελούν μια καίρια πτυχή κοινή σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι, 
εξάλλου, ακόμη και η πρωτοβουλία JESSICA της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σχετικά με τα προγράμματα ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης, έχει τεθεί σε εφαρμογή με ενιαίο τρόπο για όλες τις χώρες·

Or. it

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 32
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να εγκρίνει έναν ευρωπαϊκό χάρτη για τη 
στέγαση και επιθυμεί να συνεχίσει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η διακομματική
ομάδα «Intergroup Urban-Housing» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία 
αποσκοπεί στην έγκριση ενός τέτοιου χάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει 
του κειμένου που εγκρίθηκε από τις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στη 
διακομματική ομάδα·

Or. fr
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 33
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί –στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας– το 
δικαίωμα στεγαστικής ενίσχυσης, καθώς και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα με στόχο 
την κοινωνική ένταξη και, κυρίως, κατά τρόπον ώστε να καταστεί επίσης δυνατή η 
πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 34
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί –στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας– το 
δικαίωμα στεγαστικής ενίσχυσης (διαγραφή) και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα 
καθώς και να δημιουργηθούν και άλλοι μηχανισμοί και χρηματοδοτικά μέσα, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 35
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί –στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας– το 
δικαίωμα στεγαστικής ενίσχυσης, καθώς και άλλα κοινωνικά δικαιώματα, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. θεωρεί ότι, στο όνομα της εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκή Ένωσης, πρέπει να 
καταπολεμηθεί η ανάπτυξη των φαινομένων χωροταξικού διαχωρισμού και
κοινωνικής ταξινόμησης των περιοχών, τα οποία συνδέονται με τις συνθήκες
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στέγασης και ότι η κοινωνική ισορροπία και η κοινωνική πολυμορφία των 
περιοχών πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών· επιθυμεί επίσης η κοινοτική χωροταξία να μπορέσει να
ενσωματώσει τον στόχο της εξισορρόπησης των κοινωνικά στιγματισμένων
περιοχών καθώς και τον στόχο της μείωσης των ανισοτήτων συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6, τρίτη περίπτωση

● όσον αφορά τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και τις 
υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης (ασφάλεια των υφιστάμενων 
συστημάτων και τεχνολογίες επισκευής και αντικατάστασης των απηρχαιωμένων 
σωληνώσεων)·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. επιμένει στην κοινωνική ευθύνη των υπηρεσιών στέγασης· αναφέρεται ιδιαίτερα 
στα μέσα όπως ο καθορισμός ανώτατων τιμών μισθώσεως και η κατασκευή 
εργατικών κατοικιών, τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στον πληθυσμό·

Or. de
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. θεωρεί επίσης σημαντική τη συνεκτική αντιμετώπιση των διαφόρων διαστάσεων 
της αειφόρου ανάπτυξης (αλληλεγγύη, περιβάλλον και ενέργεια), της
προσβασιμότητας, της υγείας, της ασφάλειας και της χρηστικής ποιότητας, καθώς 
και τη διασφάλιση ότι η επιβάρυνση των βελτιώσεων των κατοικιών θα είναι 
συμβατή με τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτιστικών κέντρων, του διαπολιτισμικού διαλόγου 
καθώς και των κοινών σχεδίων μεταξύ πολυάριθμων συνοικιών, καθώς επιτρέπουν 
να ευνοηθεί η ενσωμάτωση των διαφόρων κοινοτήτων που υπάρχουν στις πόλεις, 
τα προάστια και τις κοντινές αγροτικές περιοχές 

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 42
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός σχετικά με τη στέγαση πρέπει να επεκταθεί και 
στο ειδικό πρόβλημα της στέγασης και της κατοικίας στην ύπαιθρο, το οποίο συχνά 
παραβλέπεται ενώ βρίθει μειονεκτημάτων: χαμηλό ατομικό εισόδημα, διάσπαρτες 
ετοιμόρροπες κατοικίες, ανεπάρκεια ενοικιαζομένων εργατικών ή μη κατοικιών· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι προκλήσεις είναι σημαντικές για την υποδοχή νέων 
πληθυσμών και τη ζωτικότητα των περιοχών·

Or. fr
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 43
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός σχετικά με τη στέγαση πρέπει να επεκταθεί και 
στο ζήτημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις, στις μικρότερες πόλεις και στην 
ύπαιθρο· φρονεί ότι οι μικρές πόλεις προσελκύουν τον αγροτικό πληθυσμό όχι μόνο 
μέσω της απασχόλησης την οποία προσφέρουν, αλλά επίσης επειδή επιτρέπουν την 
απόκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης και επειδή 
ανταποκρίνονται σε ανάγκες στον τομέα της υγείας και του πολιτισμού· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του ρόλου που 
διαδραματίζουν οι μικρές πόλεις, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες στον 
τομέα της υγείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των ΜΜΕ 
στους μη γεωργικούς τομείς, του τουρισμού, της λουτροθεραπείας, κλπ.

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός σχετικά με τη στέγαση πρέπει να επεκταθεί και 
στο ζήτημα της στέγασης στην ύπαιθρο και να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
παραθαλάσσιων θερέτρων και των χώρων παραθερισμού,

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός σχετικά με τη στέγαση πρέπει να επεκταθεί και 
στο ζήτημα της στέγασης στην ύπαιθρο, κυρίως στα νέα κράτη μέλη στα οποία οι 
αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη 
στέγαση από τις αστικές περιοχές, εξ ου και οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης 
και η μετατροπή ολόκληρων χωριών σε γκέτο στις περιοχές της υπαίθρου·

Or. en
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Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός σχετικά με τη στέγαση πρέπει να επεκταθεί και 
στο ζήτημα της στέγασης στην ύπαιθρο και να ενισχυθεί ο ρόλος της και η 
συνεισφορά της σε μια ισορροπημένη χωροταξική πολιτική και πολιτική 
καταπολέμησης της απερήμωσης των αγροτικών περιοχών ·

Or. pt

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ανάπτυξης των μικρών πόλεων, και ιδίως 
του ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες στον 
τομέα της υγείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των ΜΜΕ 
στους μη γεωργικούς τομείς, του τουρισμού, της λουτροθεραπείας, κλπ.·

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. θεωρεί ότι, στην ύπαιθρο, είναι απαραίτητο να προταθούν μέτρα ενθάρρυνσης της 
απόκτησης, της αποκατάστασης ή της ανακαίνισης παλαιών κτισμάτων, να 
υποστηριχθούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν αφειδώς συμβουλές 
και εξατομικευμένη υποστήριξη για την εγκατάσταση ιδιωτών και επαγγελματιών
και να βελτιωθεί η προσφορά δημόσιων και ιδιωτικών εργατικών κατοικιών, 
καινούριων ή ανακαινισμένων·

Or. fr
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 49
Παράγραφος 8

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη βάση δεδομένων και σχετικά με το 
κόστος της στέγασης, ώστε να συνεκτιμηθεί καλύτερα η ετερογένεια όσον αφορά τη 
χρήση των κατοικιών και την αξιοποίηση των τεχνικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών υποδομών και των υποδομών μεταφοράς και να προσεγγιστεί η 
στέγαση, από την πλευρά της πρόληψης, υπό το γενικό πρίσμα της γήρανσης και της 
παρακμής του πληθυσμού, της αλλαγής των παραδοσιακών οικογενειακών δομών και 
της ιδιαίτερης κατάστασης των νέων·

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 50
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να εμβαθύνει την ανάλυσή της σχετικά με το κόστος της 
στέγασης και, γενικότερα, την αγορά ακινήτων λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
ετερογένεια όσον αφορά τη χρήση των κατοικιών, (διαγραφή) τη γήρανση του 
πληθυσμού, την αλλαγή των παραδοσιακών οικογενειακών δομών και την ιδιαίτερη
κατάσταση των νέων·

Or. it

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 51
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την ανάλυσή της σχετικά με το κόστος της 
στέγασης και τη ζήτηση στέγασης, ώστε να συνεκτιμηθεί καλύτερα η ετερογένεια 
όσον αφορά τη χρήση των κατοικιών και να προσεγγιστεί η στέγαση υπό το γενικό 
πρίσμα της γήρανσης του πληθυσμού, της αλλαγής των παραδοσιακών οικογενειακών 
δομών και της ιδιαίτερης κατάστασης των νέων·

Or. en
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Τροπολογία: Ljudmila Novak

Τροπολογία 52
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την ανάλυσή της σχετικά με το κόστος της 
στέγασης, ώστε να συνεκτιμηθεί καλύτερα η ετερογένεια όσον αφορά τη χρήση των 
κατοικιών, οι ανάγκες των παιδιών και των νέων στον τομέα των δραστηριοτήτων 
και της ψυχαγωγίας, και να προσεγγιστεί η στέγαση υπό το γενικό πρίσμα της 
γήρανσης του πληθυσμού, της αλλαγής των παραδοσιακών οικογενειακών δομών 
(διαγραφή)

Or. sl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 53
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. υπογραμμίζει ότι, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, τα 
προβλήματα στέγασης, ως εθνικό ζήτημα, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ενισχυθούν οι 
δήμοι·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 54
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επιθυμεί οι ιθύνοντες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να εγκρίνουν μέτρα που θα 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε πρώτη κατοικία·

Or. it

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 55
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που επηρεάζουν τη στέγαση, 
είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση –βασισμένη στις 
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αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας– που θα μπορούσε να διασφαλίσει την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των διαφόρων συνιστωσών που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη στέγαση και τη βελτίωση της κατασκευής, της 
ποιότητας ζωής και την ελκυστικότητα του αστικού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 56
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που επηρεάζουν τη στέγαση, 
είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση –βασισμένη στις 
αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας– που θα μπορούσε να διασφαλίσει την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των διαφόρων συνιστωσών που επιτρέπουν τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και την ελκυστικότητα τόσο του αστικού όσο και του αγροτικού 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία: Ljudmila Novak

Τροπολογία 57
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που επηρεάζουν τη στέγαση, 
είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση – βασισμένη στις 
αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας – που θα μπορούσε να διασφαλίσει την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των διαφόρων συνιστωσών που επιτρέπουν τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής όλων των γενεών και την ελκυστικότητα του αστικού 
περιβάλλοντος· 

Or. sl

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 58
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. υπογραμμίζει ότι στον βαθμό που η πλειονότητα των εργατικών κατοικιών δεν 
βρίσκονται σε περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την υγεία και ότι η ποιότητά τους 
δεν επιτρέπει τη διασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης, είναι απαραίτητο όχι 
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μόνο να προαχθεί η στέγαση μέσω αναπτυξιακών δράσεων που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά επίσης να βελτιωθεί η 
υγεία και το περιβάλλον των κατοίκων των εργατικών κατοικιών και, 
κατ’ επέκταση, η ποιότητα ζωής τους·

Or. hu

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 59
Παράγραφος 10

10. θεωρεί επίσης ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν 
εφαρμοστεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες μπορούν να 
διασφαλίσουν ένα σφαιρικό όραμα, τον βέλτιστο συντονισμό των πολιτικών και των 
πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στην οικιστική περιοχή και ένα μακροπρόθεσμο 
όραμα για την ανάπτυξή της· (διαγραφή)

Or. pt

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 60
Παράγραφος 10

10. θεωρεί επίσης ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν 
εφαρμοστεί από τις τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ένα σφαιρικό 
όραμα, τον βέλτιστο συντονισμό των πολιτικών και των πρωτοβουλιών που 
υλοποιούνται (διαγραφή) και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάπτυξή των 
αστικών και αγροτικών περιοχών· συνεπώς, προτρέπει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
τις πόλεις στον προγραμματισμό και στη διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων που 
προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση των επιλέξιμων αστικών δράσεων στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να αναθέσουν σε αυτές την 
υλοποίησή τους·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 61
Παράγραφος 10

10. θεωρεί επίσης ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν 
εφαρμοστεί από τις τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ένα σφαιρικό 
όραμα, τον βέλτιστο συντονισμό των πολιτικών και των πρωτοβουλιών που 
υλοποιούνται στην οικιστική περιοχή και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την 
ανάπτυξή της· συνεπώς, προτρέπει τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, να εντάξουν τις πόλεις στον 
προγραμματισμό και στη διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων που προορίζονται για 
τη συγχρηματοδότηση των επιλέξιμων αστικών δράσεων στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να αναθέσουν σε αυτές την υλοποίησή τους·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 62
Παράγραφος 10

10. θεωρεί επίσης ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν 
εφαρμοστεί από τις τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ένα σφαιρικό 
όραμα, τον βέλτιστο συντονισμό των πολιτικών και των πρωτοβουλιών που 
υλοποιούνται στην οικιστική περιοχή και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την 
ανάπτυξή της· συνεπώς, προτρέπει τα κράτη μέλη να εντάξουν τις πόλεις στον 
προγραμματισμό και στη διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων που προορίζονται για 
τη συγχρηματοδότηση των επιλέξιμων αστικών δράσεων στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να αναθέσουν σε αυτές την υλοποίησή τους και 
την οικονομική ευθύνη·

Or. de

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 63
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. καλεί τα κράτη μέλη καθώς και τις τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε κατά την
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εκπόνηση των προγραμμάτων σχετικά με τη στέγαση που επωφελούνται 
κοινοτικών επιχορηγήσεων, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να προβαίνουν, βάσει 
της σύστασης της Φινλανδικής Προεδρίας με τίτλο «Η Υγεία σε όλες τις πολιτικές» 
(Health in all policies), σε εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία η οποία θα 
επιτρέπει την επίτευξη ενός υγιεινού περιβάλλοντος για τα από κοινωνική άποψης 
μειονεκτούντα άτομα·

Or. hu

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 64
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
των τοπικών, των περιφερειακών και των κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή της δημόσιας παρέμβασης μέσω οριζόντιου συντονισμού 
(ανάμεσα σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν τη στέγαση), κάθετου 
συντονισμού (ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με τη στέγαση στα διάφορα 
επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) και μεικτού συντονισμού 
(μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας 
των πολιτών)·

Or. pl

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 65
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
των τοπικών, των περιφερειακών και των κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή της δημόσιας παρέμβασης μέσω οριζόντιου συντονισμού 
(ανάμεσα σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν τη στέγαση), κάθετου 
συντονισμού (ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με τη στέγαση στα διάφορα 
επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) και μεικτού συντονισμού 
(μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας 
των πολιτών)·

Or. pt
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 66
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
των τοπικών, των περιφερειακών και των κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή της δημόσιας παρέμβασης και να καταστεί κοινωνικά 
υπεύθυνη μέσω οριζόντιου συντονισμού (ανάμεσα σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές 
που αφορούν τη στέγαση), κάθετου συντονισμού (ανάμεσα στους φορείς που 
ασχολούνται με τη στέγαση στα διάφορα επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό) και 
μεικτού συντονισμού (μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικοοικονομικών 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών)·

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 67
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
των τοπικών, των περιφερειακών και των κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή της δημόσιας παρέμβασης μέσω οριζόντιου συντονισμού 
(ανάμεσα σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν τη στέγαση), κάθετου 
συντονισμού (ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με τη στέγαση στα διάφορα 
επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό) και μεικτού συντονισμού (μεταξύ των 
δημόσιων αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας των 
πολιτών)· επιθυμεί επίσης την ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων προκειμένου 
να καταλήξουν σε κοινές επιλογές όσον αφορά την αναζωογόνηση, την 
αποκατάσταση, τη διαχείριση και τη διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος·

Or. it

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 68
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
των τοπικών, των περιφερειακών και των κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η συνοχή της δημόσιας παρέμβασης μέσω οριζόντιου συντονισμού 
(ανάμεσα σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν τη στέγαση), κάθετου 
συντονισμού (ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με τη στέγαση στα διάφορα 
επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό) και μεικτού συντονισμού (μεταξύ των 
δημόσιων αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας των 
πολιτών)· θεωρεί ότι ο εν λόγω διάλογος θα πρέπει να συνδέει πλήρως τους 
κατοίκους και τις οργανώσεις τους με τις αποφάσεις που αφορούν το πλαίσιο ζωής 
τους·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 69
Παράγραφος 12

12. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτικών ροών και των πολιτικών που 
επηρεάζουν τη στέγαση, μεριμνώντας ιδίως για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, τα χρηματοδοτικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE, καθώς και το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&Α, και των λοιπών 
κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της 
στέγασης και της ανάπλασης των πόλεων·

Or. pt

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 70
Παράγραφος 12

12. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτικών ροών και των πολιτικών που 
επηρεάζουν τη στέγαση, μεριμνώντας ιδίως για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, τα χρηματοδοτικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE, καθώς και το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&Α, και των λοιπών 
κοινοτικών, εθνικών και τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης για την
ανάπλαση των πόλεων και της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 71
Παράγραφος 12

12. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτικών ροών και των πολιτικών που 
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επηρεάζουν τη στέγαση, μεριμνώντας ιδίως για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, τα χρηματοδοτικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE, καθώς και το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&Α, και των λοιπών 
κοινοτικών, εθνικών και τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης και της 
ανάπλασης των πόλεων, και ειδικότερα του εκσυγχρονισμού και της ανάπλασης των 
κτιρίων κατοικίας των ιστορικών συνοικιών των πόλεων·

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 72
Παράγραφος 12

12. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτικών ροών και των πολιτικών που 
επηρεάζουν τη στέγαση, μεριμνώντας ιδίως για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, τα χρηματοδοτικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE, καθώς και το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&Α, και των λοιπών 
κοινοτικών, εθνικών και τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης και της 
ανάπλασης των πόλεων· επιθυμεί να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ των έργων στον τομέα της στέγασης και στα 27 κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 73
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. ζητεί από την Επιτροπή, κατά τη διενέργεια του ελέγχου των παρεμβάσεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, να μεριμνά ώστε, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της 
κατασκευής κατοικιών από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, να τηρείται 
πλήρως η αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (της
5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαïκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και η 
επιδοτούμενη κατασκευή κατοικιών, με καθορισμό κοινωνικών και ανώτατων
τιμών μισθώσεως, σύμφωνα με την αρχή της δημόσιας ενίσχυσης να επιτρέπει τη 
διάθεση επαρκών κατοικιών στις μειονεκτούσες κοινωνικές κατηγορίες·

Or. de
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 74
Παράγραφος 14

14. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ των δημόσιων 
αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών 
(διαγραφή)

Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 75
Παράγραφος 14

14. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ των δημόσιων 
αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, η οποία 
δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ)·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 76
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. υπογραμμίζει τη σημασία που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι συμπράξεις 
δημόσιου ιδιωτικού-τομέα στον εκσυγχρονισμό των προκατασκευασμένων κτιρίων 
και την αναζωογόνηση των βιομηχανικών περιοχών, ιδίως στα νέα κράτη μέλη· 
καλεί τις δημόσιες αρχές να εφαρμόσουν το μοντέλο αυτό για την υλοποίηση έργων 
στον τομέα της στέγασης·

Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 77
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι συνεταιρισμοί στέγασης, 
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη για την παροχή κατοικιών σε 
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μη κερδοσκοπική βάση·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 78
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία των ανταλλαγών ορθών πρακτικών όσον αφορά τις 
πολιτικές στέγασης και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει θεματικά δίκτυα για τη 
στέγαση ανάλογα με εκείνα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
URBACT· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
με τίτλο «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» (COM(2006)0675) και αναμένει 
(διαγραφή) την παρουσίαση των λεπτομερών όρων εφαρμογής της εν λόγω 
πρωτοβουλίας·

Or. it

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 79
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία των ανταλλαγών ορθών πρακτικών όσον αφορά τις 
πολιτικές στέγασης και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει θεματικά δίκτυα για τη 
στέγαση ανάλογα με εκείνα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
URBACT· ζητεί επίσης τη θέσπιση ενός παρεμφερούς θεματικού δικτύου για τις 
ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των πρωτοπόρων αγροτικών περιοχών όσον 
αφορά την ανάπλαση στον τομέα της στέγασης και της υπαίθρου· στο πλαίσιο αυτό, 
θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες για την 
οικονομική αλλαγή» (COM(2006)0675) και αναμένει με ανυπομονησία την 
παρουσίαση των λεπτομερών όρων εφαρμογής της εν λόγω πρωτοβουλίας·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 80
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης που θα μπορέσει να λειτουργήσει ως φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής 
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πληροφοριών και ορθών πρακτικών κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού δικτύου 
γνώσεων για τις αστικές πολιτικές (EUKN - European Urban Knowledge Network)·

Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 81
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο που θα μπορέσει να 
λειτουργήσει ως φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών δικτύων που γνωρίζουν τα προβλήματα που 
συνδέονται με τη στέγαση, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο γνώσεων για τις αστικές 
πολιτικές (EUKN - European Urban Knowledge Network), κυρίως·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 82
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο που θα μπορέσει να 
λειτουργήσει ως φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού δικτύου γνώσεων για τις αστικές 
πολιτικές (EUKN - European Urban Knowledge Network)··υπογραμμίζει επιπλέον
ότι ένα τέτοιο φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών θα έπρεπε να θεσπιστεί επίσης για τη στέγαση και την καινοτομία στην 
ύπαιθρο·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 83
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη που θα ανέλυε την τυπική κατανομή 
των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μεταξύ του εθνικού, του περιφερειακού και του 
τοπικού επιπέδου, καθώς και το νομικό πλαίσιο για τη στέγαση στα διάφορα κράτη 
μέλη (ΕΕ των 27), και θα επέτρεπε τη λήψη συνειδητών αποφάσεων, καθώς και τον 
εντοπισμό πιθανών πεδίων κοινοτικής δράσης υπέρ της στέγασης, με στόχο τη 
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διασφάλιση της παροχής πραγματικής προστιθέμενης αξίας από τα κοινοτικά μέτρα 
σε σχέση με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 84
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη που θα ανέλυε την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μεταξύ του εθνικού, του περιφερειακού και του 
τοπικού επιπέδου, καθώς και το νομικό πλαίσιο για τη στέγαση στα διάφορα κράτη 
μέλη (ΕΕ των 27), και θα επέτρεπε τη λήψη συνειδητών αποφάσεων, καθώς και τον 
εντοπισμό πιθανών πεδίων κοινοτικής δράσης υπέρ της στέγασης, με στόχο τη 
διασφάλιση της παροχής πραγματικής προστιθέμενης αξίας από τα κοινοτικά μέτρα 
σε σχέση με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη την 
υπεροχή του καθήκοντος γενικού συμφέροντος των κρατών μελών να παράσχουν 
σε όλους τους κατοίκους της Ένωσης αξιοπρεπή στέγαση σε προσιτή τιμή·

Or. fr

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 85
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης των φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα αυτόν, προσφέροντάς τους ειδική προετοιμασία στους τομείς του αστικού
σχεδιασμού, των κατασκευών, της αποκατάστασης, της διαχείρισης και της 
διατήρησης της υφιστάμενης κληρονομιάς σε ακίνητα και ενθαρρύνει τις δράσεις 
κατάρτισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

Or. it

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 86
Παράγραφος 23

23. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές χωροταξικού σχεδιασμού να λαμβάνουν 
υπόψη τους – στο στάδιο του προσδιορισμού των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού 
και της προετοιμασίας των παρεμβάσεων – την προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία στις κατοικίες και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα αστικά μέσα 
μεταφοράς·
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Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 87
Παράγραφος 23

23. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές χωροταξικού σχεδιασμού να λαμβάνουν 
υπόψη τους –στο στάδιο του προσδιορισμού των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού,
της προετοιμασίας των παρεμβάσεων και της υλοποίησης– την προσβασιμότητα για 
τα άτομα με αναπηρία·

Or. pl

Τροπολογία: Ljudmila Novak

Τροπολογία 88
Παράγραφος 23

23. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές χωροταξικού σχεδιασμού να λαμβάνουν 
υπόψη τους –στο στάδιο του προσδιορισμού των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού 
και της προετοιμασίας των παρεμβάσεων– την προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς επίσης και να προβλέπουν χώρους παιχνιδιού και αναψυχής για 
τα παιδιά και τους νέους·

Or. sl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 89
Παράγραφος 23 α (νέα)

23α. υπογραμμίζει τη σημασία, μεταξύ της κατοικίας και του χώρου εργασίας, 
οικολογικών, λειτουργικών και φθηνών μέσων μεταφοράς που θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μοντέλα βέλτιστης συγκοινωνίας·

Or. pl



PE 384.350v01-00 30/31 AM\650194EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 90
Παράγραφος 25

25. προτρέπει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξακριβώσουν τις 
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις πόλεις και στις περιφέρειες των κρατών 
μελών·

Or. pt

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 91
Παράγραφος 25

25. προτρέπει τις εθνικές και τοπικές αρχές να εξακριβώσουν τις διαφορετικές συνθήκες 
που επικρατούν στις πόλεις και στις περιφέρειες των κρατών μελών και να θεσπίσουν 
και να αναθεωρήσουν την πολιτική τους στον τομέα της στέγασης σύμφωνα με την 
αρχή της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 

Or. pt

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 92
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. ζητεί από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αποδυθούν επειγόντως 
σε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής στον τομέα της στέγασης, 
ήτοι την επίλυση του προβλήματος των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 93
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιληφθούν επειγόντως μίας
εκ των πρωταρχικών πτυχών της πολιτικής στον τομέα της στέγασης: του 
ζητήματος των αστέγων·
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Or. fr

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 94
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να αναθέσει στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας με στόχο να εγκριθεί μια πρόταση 
Ευρωπαϊκού χάρτη στέγασης που καταρτίστηκε βάσει του κειμένου που εγκρίθηκε 
από τη διακομματική ομάδα «Intergroup Urban-Housing» στις 26 Απριλίου 2006·

Or. fr
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