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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 1
3 a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Tarybos 2001 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl architektūros 
kokybės miesto ir kaimo aplinkoje1,

Or. it

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 2
6 a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 7 d. Bristolio susitarimą, kuriame tarp aštuonių 
tvaraus miesto požymių minima ir kokybiška, gerai apgalvota ir sukurta miesto 
aplinka,

Or. it

  
1 OL C 73, 2001.3.6, p. 6.
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 3
8 a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, kuri buvo pasirašyta 2004 m. 
spalio 29 d. Romoje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 4
8 b nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, kuri buvo pasirašyta 
2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje1,

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 5
8 c nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Vankuverio deklaraciją dėl žmonių apgyvendinimo, kuri buvo 
paskelbta Jungtinių Tautų konferencijoje dėl padoraus būsto (Būstas I), įvykusioje 
1976 m. gegužės 31 d. – birželio 11 d. Vankuveryje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 6
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi padoraus būsto prieinama kaina stygius daro tiesioginę įtaką piliečių 
gyvenimui, riboja jų socialinio įtraukimo ir mobilumo galimybę tiek miesto, tiek ir 
kaimo vietovėse,

  
1 OL C 364, 2000.12.18, p. 1.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 7
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi padoraus būsto prieinama kaina stygius daro tiesioginę įtaką piliečių 
gyvenimui, riboja jų socialinio įtraukimo ir mobilumo galimybę ir blogiausiu atveju
ilgą laiką neleidžia turėti nuolatinės gyvenamosios vietos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 8
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi (išbraukta) daugelis Europos miestų patiria rimtų su būstu susijusių 
problemų: nepakankama pasiūla, padidėjusios būsto įsigijimo ir priežiūros išlaidos, 
bloga pastatų būklė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi keturi europiečiai iš penkių gyvena miesto aglomeracijoje, o daugelis Europos 
miestų patiria rimtų su būstu susijusių problemų: per didelė arba nepakankama 
pasiūla, atsižvelgiant į regioną arba šalį, padidėjusios būsto įsigijimo ir priežiūros 
išlaidos, bloga pastatų būklė,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 10
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi keturi europiečiai iš penkių gyvena miesto aglomeracijoje, o daugelis Europos 
miestų patiria rimtų su būstu susijusių problemų: daugelyje regionų nepakankama 
pasiūla ir būsto perteklius kituose regionuose, padidėjusios būsto įsigijimo ir 
priežiūros išlaidos, bloga pastatų būklė, būsto griovimas nesant bendro renovacijos 
plano, o tai gali sudaryti naujus neatitikimus urbanistikos srityje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi keturi europiečiai iš penkių gyvena miesto aglomeracijoje, o daugelis Europos 
miestų patiria rimtų su būstu susijusių problemų: nepakankama pasiūla, padidėjusios 
būsto įsigijimo ir priežiūros išlaidos, bloga pastatų būklė ir benamių problema,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 12
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi keturi europiečiai iš penkių gyvena miesto aglomeracijoje, o daugelis Europos 
miestų patiria rimtų su būstu susijusių problemų: nepakankama pasiūla, padidėjusios
būsto įsigijimo ir priežiūros išlaidos, bloga pastatų būklė ir benamių problema,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 13
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

D a. kadangi demografiniai pasikeitimai ir masinė emigracija kai kuriuose regionuose 
gali lemti būsto paklausos sumažėjimą, laisvų būstų atsiradimą ir kultūrinės 
infrastruktūros išnykimą, ypač žinant, kad tai atsilieps gyvenimo kokybei šiuose 
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kvartaluose, kuriuose ir toliau gyvena skurdžiai gyvenančių socialinei kategorijai
priklausantys žmonės,

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 14
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

E a. kadangi apgyvendinimo problema negali būti išspręsta vien tik pastačius būstų, 
kadangi ji susijusi ir su socialinėmis infrastruktūromis (kultūros centrai, 
bibliotekos, stadionai, susitikimo vietos ir t. t.), kurios yra svarbus socialinio 
įtraukimo veiksnys, kovojant su susvetimėjimu, kuris plačiai paplitęs didelėse miestų 
aglomeracijose,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 15
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

F a. kadangi būtina išsaugoti miestų ir kvartalų centrų gyvybiškumą, taip pat pastatų, 
kurie laikomi istoriniais paminklais, vertę,

Or. de

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 16
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi miestų plėtimasis sukelia daug socialinių ir ekonominių problemų, veikiančių 
transportą (visuomeninio transporto spūstys, priklausymas nuo nuosavų automobilių), 
aplinkos apsaugą (padidėjęs energijos suvartojimas, užterštumas) ir galimybę gauti 
paslaugas ir kad būsto panaikinimas turi žalingų padarinių naudojimuisi 
techninėmis, socialinėmis, kultūrinėmis ir esamo transporto infrastruktūromis,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 17
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi yra svarbu atkurti ir pritaikyti pramonines dykynes (angl. brownfield sites) ir 
apsaugoti žaliąsias vietas (angl. greenfield sites),

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 18
J konstatuojamoji dalis

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 19
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi yra iškilę su gyvenamosios aplinkos nuosavybe susijusių problemų, taip pat 
problemų, susijusių su nesaugumu, su kuriuo susiduria nuomininkai, pasikeitus 
savininkui, kai socialinė atsakomybė nėra apibrėžta, ypač tuomet, kai būsto statybas 
subsidijuoja valstybė ir ypač tose valstybėse narėse, kur palyginti neseniai įvyko 
privatizacija,

Or. de

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 20
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi yra iškilę su gyvenamosios aplinkos nuosavybe susijusių problemų, ypač 
kalbant apie tas, kurių priežastis yra netinkamas tiek nuomos, tiek ir nuosavybės 
perleidimo reglamentavimas (pvz., nuosavybės atkūrimas) valstybėse narėse, kur 
palyginti neseniai įvyko privatizacija,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 21
O a konstatuojamoji dalis (nauja)

O a. kadangi socialinių reikalų ministrų taryba benamių ir atskirties, susijusios su 
apgyvendinimu, klausimą iškėlė kaip Europos socialinės sanglaudos ir socialinės 
apsaugos strategijos prioritetą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 22
O b konstatuojamoji dalis (nauja)

O b. kadangi investicijos į socialinį būstą vaidina ir ateityje vaidins pagrindinį vaidmenį 
padarant būsto rinką prieinamą daugeliui asmenų, kurie priešingu atveju tokios 
galimybės neturėtų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 23
1 dalis

1. mano, kad teisė į tinkamą būstą derama kaina yra svarbi kiekvieno Europos Sąjungos 
piliečio (išbraukta) teisė, kuri yra įtvirtinta daugelyje tarptautinių chartijų ir valstybių 
narių konstitucijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 24
1 dalis

1. mano, kad teisė į padorų ir kokybišką būstą prieinama kaina yra kiekvieno Europos 
Sąjungos piliečio pagrindinė teisė, įtvirtinta daugelyje tarptautinių chartijų ir valstybių 
narių konstitucijų;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 25
1 dalis

1. mano, kad teisė į padorų būstą prieinama pirkimo arba nuomos kaina yra kiekvienos
Europos Sąjungos šeimos pagrindinė teisė, įtvirtinta daugelyje tarptautinių chartijų ir 
valstybių narių konstitucijų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 26
1 dalis

1. mano, kad teisė į padorų būstą prieinama kaina yra kiekvieno Europos Sąjungos 
piliečio pagrindinė teisė, įtvirtinta Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir kitose tarptautinėse chartijose bei valstybių 
narių konstitucijose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 27
1 a dalis (nauja)

1 a. ragina valstybes nares priimti būtinas teisės normas, siekiant teisę į padorų būstą 
prieinama kaina įtvirtinti vidaus teisės aktuose, kad ieškovas galėtų dėl jos kreiptis 
tiesiogiai į kompetentingą teismą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 28
1 a dalis (nauja)

1 a. mano, kad būsto renovacija socialiniais ir energijos taupymo tikslais nėra vien tik 
miesto problema ir kad daugeliui sunkumų, susijusių su būstu, su kuriais susiduria 
kaimo vietovės, ypač naujose sanglaudos šalyse, turi būti skiriamas reikiamas 
dėmesys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 29
2 dalis

2. siekia Europos lygiu nustatyti (išbraukta) kokybės rodiklius, apibrėžiančius sąvoką 
„tinkamas būstas“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 30
2 dalis

2. siekia Europos lygiu nustatyti minimalius kokybės standartus, apibrėžiančius sąvoką 
„padorus būstas ir gyvenamoji aplinka“;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 31
2 a dalis (nauja)

2 a. pageidauja, kad teisės aktų, reglamentuojančių sanglaudos politiką, naujo 
persvarstymo, numatyto 2009 m., perspektyvoje būtų iš naujo pradėti debatai dėl 
galimybės naudotis Bendrijos fondais, skirtais būsto statybai, išplėtimo visoms 
valstybėms narėms, kuri šiandien yra numatyta tik tam tikrais atvejais ir tam 
tikroms šalims, atsižvelgiant į tai, kad būsto poreikiai yra kritinis ir visai Europai 
bendras klausimas ir kad netgi Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) 
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iniciatyva JESSICA, susijusi su bendromis miestų plėtros programomis, yra 
įgyvendinama visoms šalims vienodai;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 32
3 dalis

3. pabrėžia, kad ES yra svarbu priimti Europos būsto chartiją ir pageidauja tęsti Europos 
Parlamento tarpfrakcinės grupės miestų apgyvendinimo klausimais pradėtą iniciatyvą, 
kurios tikslas – kad Europos Parlamentas, remdamasis tarpfrakcinėje grupėje 
atstovaujamų frakcijų patvirtintu tekstu, priimtų tokią chartiją;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 33
4 dalis

4. pabrėžia būtinybę Lisabonos strategijos kontekste sustiprinti pagalbos apsirūpinant 
būstu teisę ir visas socialines teises, siekiant socialinės sanglaudos, taip pat norint 
užtikrinti realų darbuotojų mobilumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 34
4 dalis

4. pabrėžia būtinybę Lisabonos strategijos kontekste sustiprinti pagalbos apsirūpinant 
būstu teisę ir visas socialines teises, taip pat sukurti kitus finansinius mechanizmus 
ir priemones, norint užtikrinti realų darbuotojų mobilumą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 35
4 dalis

4. pabrėžia būtinybę Lisabonos strategijos kontekste sustiprinti pagalbos apsirūpinant 
būstu teisę ir kitas socialines teises, norint užtikrinti realų darbuotojų mobilumą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 36
4 a dalis (nauja)

4 a. mano, kad erdvinės segregacijos plėtimosi ir teritorijų socialinės specializacijos 
reiškiniai, susiję su apgyvendinimo sąlygomis, turi būti nugalėti, siekiant Europos 
Sąjungos teritorinės sanglaudos, o socialinė pusiausvyra ir teritorijų socialinė 
įvairovė turi būti Europos Sąjungos ir valstybių narių politikos gairės; taip pat 
norėtų, kad į bendrijos teritorijos planavimą būtų įtrauktas tikslas iš naujo 
subalansuoti socialiai stigmatizuotas teritorijas ir sumažinti sanglaudos atotrūkį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 37
5 dalis

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 38
6 dalies 3 punktas

● susijusių su elektros energijos ir dujų, vandens, nuotekų ir šildymo infrastruktūra 
(dabartinių sistemų saugumas ir atkūrimo technologija ir pasenusių kanalizacijos 
sistemų pakeitimas);

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 39
6 a dalis (nauja)

6 a. pabrėžia apgyvendinimo tarnybų socialinę atsakomybę; ypač atkreipia dėmesį į 
tokias priemones kaip ribotas nuomos mokestis ir socialinio būsto statyba, kurios 
svariai prisideda prie gyventojams teikiamų pagrindinių paslaugų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 40
6 a dalis (nauja)

6 a. taip pat mano, kad būtina nuosekliai vertinti skirtingus tvariosios plėtros aspektus 
(solidarumas, aplinka ir energija, prieinamumas, sveikata, saugumas ir naudojimo 
kokybė) ir užtikrinti, kad būsto pagerinimo išlaidos atitiktų apgyvendinimo 
priemones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 41
6 a dalis (nauja)

6 a. pabrėžia kultūros centrų, tarpkultūrinio dialogo ir bendrų keleto kvartalų projektų 
svarbą, kadangi jie sudaro galimybę skatinti įvairių miestuose, priemiesčiuose ir
kaimo vietovėse gyvenančių bendruomenių integraciją;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 42
7 dalis

7. pabrėžia būtinybę į svarstymus apie specifinę būsto ir gyvenamosios aplinkos
problematiką įtraukti būstą kaimo vietovėje, kuris dažnai paliekamas nuošalyje, nors 
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čia susikaupę daug problemų: mažos gyventojų pajamos, retas apgyvendinimas ir 
nusidėvėjimas, nepakankamas kiekis nuomojamo ir socialinio būsto ir kt.; taip pat 
pabrėžia naujų gyventojų priėmimo ir teritorijų gyvybingumo iššūkių svarbą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 43
7 dalis

7. pabrėžia būtinybę į svarstymus apie būstą įtraukti būstą dideliuose miestuose, 
mažesniuose miestuose ir kaimo vietovėje; mano, kad maži miestai traukia kaimo 
gyventojus ne tik siūlomomis darbo vietomis, bet ir tuo, kad miestuose sudaryta
galimybė įgyti aukštesnį išsilavinimą ir kvalifikaciją, taip pat todėl, kad jie atitinka 
poreikius sveikatos ir kultūros srityje; pabrėžia, kad būtina palaikyti šį mažų miestų 
atliekamą vaidmenį, kadangi jis labai glaudžiai susijęs su kaimo vietovių 
restruktūrizacija, ypač sveikatos apsaugos paslaugų srityje, vidurinio mokslo, MVĮ 
plėtros ne žemės ūkio sektoriuje, turizmo, balneoterapijos ir kt. srityse;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 44
7 dalis

7. pabrėžia būtinybę į svarstymus apie būstą įtraukti būstą kaimo vietovėje ir atsižvelgti į 
sveikatingumo centrų ir kaimo turizmo sodybų ypatumus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 45
7 dalis

7. pabrėžia būtinybę į svarstymus apie būstą įtraukti būstą kaimo vietovėje, ypač naujose 
valstybėse narėse, kur kaimo vietovės susiduria su daug didesniais sunkumais būsto 
srityje negu miesto vietovės ir kur gyvenimo sąlygos yra nepriimtinos, o ištisos 
kaimo gyvenvietės virsta getais;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 46
7 dalis

7. pabrėžia būtinybę į svarstymus apie būstą įtraukti būstą kaimo vietovėje ir sustiprinti 
jo vaidmenį bei dalyvavimą subalansuotoje teritorijų planavimo ir kovos su kaimo 
zonų tuštėjimu politikoje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 47
7 a dalis (nauja)

7 a. pabrėžia ypatingą mažų miestų plėtros ir, svarbiausia, jų vaidmens svarbą, kadangi 
šis vaidmuo yra labai glaudžiai susijęs su kaimo vietovių restruktūrizacija, ypač 
sveikatos apsaugos paslaugų srityje, vidurinio mokslo, MVĮ plėtros ne žemės ūkio 
sektoriuje, turizmo, balneoterapijos ir kt. srityse;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 48
7 a dalis (nauja)

7 a. mano, kad kaimo vietovėse būtina pasiūlyti įsigijimą, senų pastatų atkūrimą arba 
renovaciją skatinančias priemones, remti valstybines ir privačias organizacijas, 
teikiančias patarimus ir individualią pagalbą įsikuriant tiek privatiems asmenims, 
tiek ir specialistams, tai pat pagerinti valstybinio ir privataus socialinio būsto, tiek 
naujo, tiek ir renovuoto, pasiūlą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 49
8 dalis

8. ragina valstybes nares pagerinti duomenų bazes ir patobulinti būsto išlaidų 
nustatymą, siekiant geriau atsižvelgti į būsto užimtumo įvairiapusiškumą ir techninių, 
socialinių, kultūrinių bei transporto infrastruktūrų panaudojimą ir prevenciškai 
būstą traktuoti globalioje gyventojų senėjimo ir skaičiaus mažėjimo, tradicinių šeimos 
struktūrų kaitos ir ypatingos jaunimo padėties perspektyvoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 50
8 dalis

8. ragina Komisiją pagilinti būsto išlaidų, ypač nekilnojamojo turto rinkos tyrimą, taip 
pat atsižvelgiant į būsto užimtumo įvairiapusiškumą (išbraukta), gyventojų senėjimą, 
tradicinių šeimos struktūrų kaitą ir ypatingą jaunimo padėtį (išbraukta);

Or. it

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 51
8 dalis

8. ragina Komisiją patobulinti būsto išlaidų ir paklausos tyrimą, siekiant geriau 
atsižvelgti į būsto užimtumo įvairiapusiškumą ir būstą traktuoti globalioje gyventojų 
senėjimo, tradicinių šeimos struktūrų kaitos ir ypatingos jaunimo padėties 
perspektyvoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ljudmila Novak

Pakeitimas 52
8 dalis

8. ragina Komisiją patobulinti būsto išlaidų tyrimą, siekiant geriau atsižvelgti į būsto 
užimtumo įvairiapusiškumą, vaikų ir jaunimo poreikius užimtumo ir laisvalaikio 
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srityje ir būstą traktuoti globalioje gyventojų senėjimo, tradicinių šeimos struktūrų 
kaitos (išbraukta) perspektyvoje;

Or. sl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 53
8 a dalis (nauja)

8 a. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, būsto problemos, kaip 
nacionalinis klausimas, turėtų būti svarstomos vietos lygmeniu ir kad tokiu atveju 
reikėtų teikti pagalbą vietos savivaldos institucijoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 54
8 a dalis (nauja)

8 a. nori, kad atsakingos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos patvirtintų 
priemones, skirtas palengvinti pirmo būsto įsigijimą jauniems žmonėms;

Or. it

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 55
9 dalis

9. mano, kad susidūrus su sudėtingais veiksniais, darančiais įtaką būstui, yra būtina 
laikytis bendro požiūrio, pagrįsto subsidiarumo ir artumo principais, ir užtikrinančio, 
kad skirtingi elementai, sudarantys sąlygas palengvinti būsto įsigijimą ir pagerinti 
statybų kokybę, gyvenimo kokybę ir miesto aplinkos patrauklumą, bus įgyvendinami 
vienu metu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 56
9 dalis

9. mano, kad susidūrus su sudėtingais veiksniais, darančiais įtaką būstui, yra būtina 
laikytis bendro požiūrio, pagrįsto subsidiarumo ir artumo principais, ir užtikrinančio, 
kad skirtingi elementai, sudarantys sąlygas pagerinti gyvenimo kokybę ir miesto bei 
kaimo aplinkos patrauklumą, bus įgyvendinami vienu metu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ljudmila Novak

Pakeitimas 57
9 dalis

9. mano, kad susidūrus su sudėtingais veiksniais, darančiais įtaką būstui, yra būtina 
laikytis bendro požiūrio, pagrįsto subsidiarumo ir artumo principais, ir užtikrinančio, 
kad skirtingi elementai, sudarantys sąlygas pagerinti gyvenimo kokybę visoms 
kartoms ir miesto aplinkos patrauklumą, bus įgyvendinami vienu metu;

Or. sl

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 58
9 a dalis (nauja)

9 a. pabrėžia, jog atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis socialinio būsto nėra išsidėsčiusi 
sveikatai naudingose vietovėse ir kad jo kokybė neleidžia užtikrinti gerų gyvenimo 
sąlygų, apgyvendinimą būtina skatinti ne tik plėtros veiksmais, finansuojamais iš 
Europos regioninės plėtros fondų, bet ir gerinti socialinio būsto gyventojų sveikatą, 
aplinką, taigi ir jų gyvenimo kokybę;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 59
10 dalis

10. taip pat mano, kad šis požiūris gali būti žymiai sėkmingesnis, jeigu jį įgyvendins 
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vietinės ir regioninės valdžios institucijos, užtikrinančios visumos viziją, optimalų 
politikos sričių ir iniciatyvų, įgyvendinamų aglomeracijoje, koordinavimą ir ilgalaikę 
aglomeracijos plėtros viziją; (išbraukta)

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 60
10 dalis

10. taip pat mano, kad šis požiūris gali būti žymiai sėkmingesnis, jeigu jį įgyvendins 
vietinės valdžios institucijos, užtikrinančios visumos viziją, optimalų politikos sričių ir 
įgyvendinamų iniciatyvų (išbraukta) koordinavimą ir ilgalaikę miesto ir kaimo 
vietovių plėtros viziją; todėl ragina valstybes nares įtraukti miestus į struktūrinių 
fondų, skirtų bendrai finansuoti remtinus miestų veiksmus, vadovaujantis veiksmų 
programomis, programavimą ir valdymą ir jiems pavesti įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 61
10 dalis

10. taip pat mano, kad šis požiūris gali būti žymiai sėkmingesnis, jeigu jį įgyvendins 
vietinės valdžios institucijos, užtikrinančios visumos viziją, optimalų politikos sričių ir 
iniciatyvų, įgyvendinamų aglomeracijoje, koordinavimą ir ilgalaikę aglomeracijos 
plėtros viziją; todėl ragina valstybes nares, vadovaujantis Tarybos 2006 m. liepos 
11 d. Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 11 straipsniu, įtraukti miestus į 
struktūrinių fondų, skirtų bendrai finansuoti remtinus miestų veiksmus, vadovaujantis 
veiksmų programomis, programavimą ir valdymą ir jiems pavesti įgyvendinimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 62
10 dalis

10. taip pat mano, kad šis požiūris gali būti žymiai sėkmingesnis, jeigu jį įgyvendins 
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vietinės valdžios institucijos, užtikrinančios visumos viziją, optimalų politikos sričių ir 
iniciatyvų, įgyvendinamų aglomeracijoje, koordinavimą ir ilgalaikę aglomeracijos 
plėtros viziją; todėl ragina valstybes nares įtraukti miestus į struktūrinių fondų, skirtų 
bendrai finansuoti remtinus miestų veiksmus, vadovaujantis veiksmų programomis, 
programavimą ir valdymą ir jiems pavesti įgyvendinimą ir finansinę atsakomybę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 63
10 a dalis (nauja)

10 a. ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad rengiant būsto 
rėmimo programas, kurioms teikiamos Bendrijos subsidijos, vietos bendruomenės, 
vadovaudamosi Tarybai pirmininkaujančios Suomijos rekomendacijomis, 
pavadintomis „Sveikata visose politikos srityse“ (angl. Health in all policies), atliktų 
poveikio sveikatai įvertinimą, kuris leistų į sunkesnę socialinę padėtį patekusiems 
asmenims užtikrinti sveiką aplinką;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 64
11 dalis

11. pabrėžia įvairių lygių vietos, regionų ir valstybės valdžios institucijų dialogo ir 
veiksmų derinimo būtinybę, siekiant užtikrinti viešo įsikišimo vienodumą horizontaliu 
(tarp visų su būstu susijusių Bendrijos politikos sričių), vertikaliu (tarp subjektų, su 
būstu susijusių įvairiais lygmenimis – Europos, valstybiniu, regioniniu ir vietos) ir 
mišriu (tarp valstybės valdžios institucijų, socialinių ekonominių subjektų ir pilietinės 
visuomenės) koordinavimu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 65
11 dalis

11. pabrėžia įvairių lygių vietos, regionų ir valstybės valdžios institucijų dialogo ir 
veiksmų derinimo būtinybę, siekiant užtikrinti viešo įsikišimo vienodumą horizontaliu 
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(tarp visų su būstu susijusių Bendrijos politikos sričių), vertikaliu (tarp subjektų, su 
būstu susijusių įvairiais lygmenimis – Europos, valstybiniu, regioniniu ir vietos) ir 
mišriu (tarp valstybės valdžios institucijų, socialinių ekonominių subjektų ir pilietinės 
visuomenės) koordinavimu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 66
11 dalis

11. pabrėžia įvairių lygių vietos, regionų ir valstybės valdžios institucijų dialogo ir 
veiksmų derinimo būtinybę, siekiant užtikrinti viešo įsikišimo vienodumą bei 
socialinę atsakomybę horizontaliu (tarp visų su būstu susijusių Bendrijos politikos 
sričių), vertikaliu (tarp subjektų, su būstu susijusių įvairiais lygmenimis – Europos, 
valstybiniu, vietos) ir mišriu (tarp valstybės valdžios institucijų, socialinių ekonominių 
subjektų ir pilietinės visuomenės) koordinavimu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 67
11 dalis

11. pabrėžia įvairių lygių vietos, regionų ir valstybės valdžios institucijų dialogo ir 
veiksmų derinimo būtinybę, siekiant užtikrinti viešo įsikišimo vienodumą horizontaliu 
(tarp visų su būstu susijusių Bendrijos politikos sričių), vertikaliu (tarp subjektų, su 
būstu susijusių įvairiais lygmenimis – Europos, valstybinių, vietos) ir mišriu (tarp 
valstybės valdžios institucijų, socialinių ekonominių subjektų ir pilietinės visuomenės) 
koordinavimu; taip pat nori, kad priimant bendrus sprendimus miesto aplinkos 
atkūrimo, rekonstrukcijos valdymo ir išsaugojimo veiksmų srityje aktyviai dalyvautų 
gyventojai;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 68
11 dalis

11. pabrėžia įvairių lygių vietos, regionų ir valstybės valdžios institucijų dialogo ir 
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veiksmų derinimo būtinybę, siekiant užtikrinti viešo įsikišimo vienodumą horizontaliu 
(tarp visų su būstu susijusių Bendrijos politikos sričių), vertikaliu (tarp subjektų, su 
būstu susijusių įvairiais lygmenimis – Europos, valstybiniu, vietos) ir mišriu (tarp 
valstybės valdžios institucijų, socialinių ekonominių subjektų ir pilietinės visuomenės) 
koordinavimu; mano, kad šis dialogas į sprendimo dėl jų gyvenimo sąlygų priėmimo 
procesą turi pilnai įtraukti gyventojus ir jų organizacijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 69
12 dalis

12. skatina didesnį finansinių srautų ir politikos sričių, darančių įtaką būstui, 
koordinavimą, ypač atsižvelgiant į FEDER remiamų veiksmų – JESSICA ir JEREMIE 
finansinių priemonių, savitarpio papildymą ir Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą ir kitas Bendrijos, valstybines, regionines ir vietos iniciatyvas būsto ir 
miesto atnaujinimo srityje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 70
12 dalis

12. skatina didesnį finansinių srautų ir politikos sričių, darančių įtaką būstui, 
koordinavimą, ypač atsižvelgiant į FEDER remiamų veiksmų – JESSICA ir JEREMIE 
finansinių priemonių, savitarpio papildymą ir Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą ir kitas Bendrijos, valstybines ir vietos iniciatyvas būsto, skirto miesto ir 
kaimo atnaujinimui, srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 71
12 dalis

12. skatina didesnį finansinių srautų ir politikos sričių, darančių įtaką būstui, 
koordinavimą, ypač atsižvelgiant į FEDER remiamų veiksmų – JESSICA ir JEREMIE 
finansinių priemonių, savitarpio papildymą ir Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
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programą ir kitas Bendrijos, valstybines ir vietos iniciatyvas būsto ir miesto 
atnaujinimo srityje, o svarbiausia, į istorinių miesto kvartalų gyvenamųjų namų 
modernizavimą ir renovaciją;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 72
12 dalis

12. skatina didesnį finansinių srautų ir politikos sričių, darančių įtaką būstui, 
koordinavimą, ypač atsižvelgiant į FEDER remiamų veiksmų – JESSICA ir JEREMIE 
finansinių priemonių, savitarpio papildymą ir Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą ir kitas Bendrijos, valstybines ir vietos iniciatyvas būsto ir miesto 
atnaujinimo srityje; norėtų, kad FEDER finansuojami veiksmai apgyvendinimo 
srityje būtų finansuojami 27 valstybėse narėse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 73
13 a dalis (nauja)

13 a. prašo Komisijos struktūrinių fondų panaudojimo kontrolės metu stebėti, kad 
Europos struktūriniams fondams finansuojant būsto statybas būtų kruopščiai
laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 (2006 m. liepos 5 d. reglamentas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo) 6 konstatuojamosios dalies ir kad 
subsidijuojamos būsto statybos, su socialiniu ir ribotu nuomos mokesčiu, 
atitinkančiu valstybės pagalbos principus, leistų aprūpinti tinkamu būstu į sunkesnę
padėtį patekusias socialines grupes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 74
14 dalis

14. patvirtina savo paramą stiprinti valstybės institucijų, socialinių ekonominių dalyvių ir 
pilietinės visuomenės partnerystę (išbraukta);
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 75
14 dalis

14. patvirtina savo paramą stiprinti valstybės institucijų, socialinių ekonominių dalyvių ir 
pilietinės visuomenės partnerystę, kuri neapsiriboja tik viešąja ir privačia partneryste
(PPP);

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 76
14 a dalis (nauja)

14 a. pabrėžia svarbą, kurią galėtų turėti viešoji ir privačioji partnerystė, modernizuojant 
surenkamus pastatus ir atkuriant pramonines dykynes, ypač naujose valstybėse 
narėse; ragina valdžios institucijas taikyti šį modelį įgyvendinant projektus, 
susijusius su būstu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 77
14 a dalis (nauja)

14 a. pabrėžia, kad svarbu remti apgyvendinimo kooperatyvus, kurie vaidina didžiulį 
vaidmenį Europoje būsto aprūpinimo ne komerciniais pagrindais srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 78
18 dalis

18. pabrėžia keitimosi pažangiąja patirtimi būsto politikos srityje svarbą ir skatina 
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Komisiją kurti būstui skirtus teminius tinklus, panašius į įgyvendintuosius pagal 
programą URBACT; šiame kontekste susidomėjusi priima Komisijos iniciatyvą 
„Regionų ekonominiai pokyčiai“ (COM(2006)0675) ir (išbraukta) laukia šios 
iniciatyvos įgyvendinimo būdų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 79
18 dalis

18. pabrėžia keitimosi pažangiąja patirtimi būsto politikos srityje svarbą ir skatina 
Komisiją kurti būstui skirtus teminius tinklus, panašius į įgyvendintuosius pagal 
programą URBACT; be to, prašo sukurti panašų tematinį tinklą keitimuisi 
pažangiąja patirtimi tarp kaimo regionų, kurie pirmi įdiegė inovacijas būsto ir 
kaimo srityje; šiame kontekste susidomėjusi priima Komisijos iniciatyvą „Regionų 
ekonominiai pokyčiai“ (COM(2006)0675) ir nekantriai laukia šios iniciatyvos 
įgyvendinimo būdų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 80
19 dalis

19. skatina Komisiją sukurti interneto tinklalapį visomis Europos Sąjungos kalbomis –
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ir pažangiąja patirtimi forumui pagal 
Europos miestų žinių tinklo pavyzdį (EMŽT, angl. European Urban Knowledge 
Network);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 81
19 dalis

19. skatina Komisiją sukurti interneto tinklalapį – bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija ir pažangiąja patirtimi forumui tarp Europos tinklų, tokių kaip Europos 
miestų žinių tinklas (EMŽT, angl. European Urban Knowledge Network),
susiduriančių su problemomis, susijusiomis su būstu;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 82
19 dalis

19. skatina Komisiją sukurti interneto tinklalapį – bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija ir pažangiąja patirtimi forumui pagal Europos miestų žinių tinklo pavyzdį 
(EMŽT, angl. European Urban Knowledge Network); be to, pabrėžia, kad toks 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ir pažangiąja patirtimi forumas taip pat 
turėtų būti sukurtas ir apgyvendinimui bei naujovėms kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 83
20 dalis

20. prašo Komisijos parengti tyrimą, kur tipinė kompetencija ir atsakomybė būtų padalyta 
tarp valstybinio, regioninio ir vietos lygmens ir būtų pateiktas teisinis būsto pagrindas 
skirtingose valstybėse narėse (ES, kurią sudaro 27 valstybės narės), kuris sudarytų 
galimybę priimti sąmoningus sprendimus ir nustatyti galimas ES veiklos sritis remiant 
būstą, norint užtikrinti realią Bendrijos priemonių pridėtinę vertę santykiuose su 
valstybiniais, regioniniais ir vietos veiksmais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 84
20 dalis

20. prašo Komisijos parengti tyrimą, kur kompetencija ir atsakomybė būtų padalyta tarp 
valstybinio, regioninio ir vietos lygmens ir būtų pateiktas teisinis būsto pagrindas 
skirtingose valstybėse narėse (ES, kurią sudaro 27 valstybės narės), kuris sudarytų 
galimybę priimti sąmoningus sprendimus ir nustatyti galimas ES veiklos sritis remiant 
būstą, norint užtikrinti realią Bendrijos priemonių pridėtinę vertę santykiuose su 
valstybiniais, regioniniais ir vietos veiksmais, atsižvelgiant į valstybių narių bendro 
intereso misijos aprūpinti visus Europos Sąjungos gyventojus padoriu būstu 
prieinama kaina svarbą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 85
22 dalis

22. pabrėžia operatorių mokymo vietoje svarbą su specialiu pasirengimu miestų 
planavimo, statybų, esamo architektūrinio paveldo atkūrimo, valdymo ir išsaugojimo
srityse ir skatina mokymo veiksmus Europos socialinio fondo (ESF) pagrindu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 86
Paragraphe 23

23. pabrėžia, kaip teritorijų tvarkymo institucijoms teritorijų tvarkymo ir įsikišimo 
planavimo politikos sričių nustatymo etapu svarbu atsižvelgti į būsto, viešųjų 
paslaugų ir miesto transporto prieigą neįgaliems asmenims;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 87
23 dalis

23. pabrėžia, kaip teritorijų tvarkymo institucijoms teritorijų tvarkymo, įsikišimo 
planavimo ir įgyvendinimo politikos sričių nustatymo etapu svarbu atsižvelgti į 
prieigą neįgaliems asmenims;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ljudmila Novak

Pakeitimas 88
23 dalis

23. pabrėžia, kaip teritorijų tvarkymo institucijoms teritorijų tvarkymo ir įsikišimo 
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planavimo politikos sričių nustatymo etapu svarbu atsižvelgti į prieigą neįgaliems 
asmenims, taip pat numatyti žaidimų ir rekreacines aikšteles vaikams ir jaunimui;

Or. sl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 89
23 a (nauja)

23 a. pabrėžia ekologinių, funkcionalių ir nebrangių susisiekimo priemonių tarp 
gyvenamosios ir darbo vietos, kurios galėtų pakeisti nuosavas transporto priemones, 
svarbą; ragina Komisiją parengti tinkamus susisiekimo modelius;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 90
25 dalis

25. skatina valstybines, regionines ir vietos valdžios institucijas valstybėse narėse 
nustatyti miestų ir teritorijų situacijų įvairiapusiškumą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 91
25 dalis

25. skatina valstybines ir vietos valdžios institucijas valstybėse narėse nustatyti miestų ir 
teritorijų situacijų įvairiapusiškumą bei nustatyti ir iš naujo apsvarstyti būsto politiką, 
vadovaujantis ilgalaikio stabilumo principu;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 92
25 a dalis (nauja)

25 a. ragina nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas skubiai imtis spręsti 
vieną iš svarbiausių būsto politikos problemų – benamių klausimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro ir Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 93
25 a dalis (nauja)

25 a. ragina nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas skubiai imtis spręsti 
vieną iš svarbiausių būsto politikos problemų – benamių klausimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 94
25 a dalis (nauja)

25 a. ragina pirmininkų sueigą įpareigoti savo regioninės plėtros komitetą parengti 
pranešimą savo iniciatyva dėl pasiūlymo dėl Europos būsto chartijos, parengtos 
remiantis tarpfrakcinės grupės miestų apgyvendinimo klausimais 2006 m. balandžio 
26 d. patvirtintu tekstu;

Or. fr


