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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 1
Odniesienie 3a (nowe)

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie jakości 
architektury w środowisku miejskim i wiejskim1,

Or. it

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 2
Odniesienie 6a (nowe)

– uwzględniając porozumienie z Bristolu z dnia 7 grudnia 2005 r., które wśród ośmiu 
charakterystycznych cech trwałego rozwoju miast wymienia dobrze zaprojektowane i 
zabudowane środowisko miejskie o dobrej jakości,

Or. it

  
1 Dz.U. C 73 z 6.3.2001, str. 6.
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 3
Odniesienie 8a (nowe)

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany 
29 października 2004 r. w Rzymie,

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 4
Odniesienie 8b (nowe)

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, podpisaną 
7 grudnia 2000 r. w Nicei1, 

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 5
Odniesienie 8c (nowe)

– uwzględniając Deklarację z Vancouver w sprawie Osiedli Ludzkich ogłoszoną na
Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Osiedli Ludzkich (Habitat I), która 
odbyła się w dniach 31 maja -11 czerwca 1976 r. w Vancouver,

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 6
Litera A preambuły

A. mając na uwadze, że niedostateczna liczba mieszkań o zadowalającym standardzie po 
przystępnych cenach wpływa bezpośrednio na życie obywateli, ograniczając 
możliwości integracji społecznej i mobilności zarówno na obszarach miejskich, jak i 

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1
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wiejskich,

Or. en

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 7
Litera A preambuły

A. mając na uwadze, że niedostateczna liczba mieszkań o zadowalającym standardzie po 
przystępnych cenach wpływa bezpośrednio na życie obywateli, ograniczając 
możliwości integracji społecznej i mobilności, a w skrajnych przypadkach prowadzi 
do długich okresów bezdomności,

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 8
Litera B preambuły

B. mając na uwadze, że (skreślenie) wiele europejskich miast odczuwa poważne 
problemy mieszkaniowe, do których należy: niedostateczna podaż, gwałtowny wzrost 
cen zakupu i kosztów utrzymania, zły stan budynków,

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 9
Litera B preambuły

B. mając na uwadze, że cztery piąte Europejczyków żyje w miastach, a równocześnie 
wiele europejskich miast odczuwa poważne problemy mieszkaniowe, do których 
należy: w zależności od regionu i kraju nadmierna lub niedostateczna podaż, 
gwałtowny wzrost cen zakupu i kosztów utrzymania, zły stan budynków,

Or. pl
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 10
Litera B preambuły

B. mając na uwadze, że cztery piąte Europejczyków żyje w miastach, a równocześnie 
wiele europejskich miast odczuwa poważne problemy mieszkaniowe, do których 
należy: niedostateczna podaż mieszkań w wielu regionach z jednej strony i
nadmierna podaż mieszkań w innych regionach z drugiej strony, gwałtowny wzrost 
cen zakupu i kosztów utrzymania, zły stan budynków, ryzyko powstania nowych 
nierówności społecznych w miastach w wyniku wyburzania budynków mieszkalnych 
przy braku kompleksowego planu zagospodarowania,

Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 11
Litera B preambuły

B. mając na uwadze, że cztery piąte Europejczyków żyje w miastach, a równocześnie 
wiele europejskich miast odczuwa poważne problemy mieszkaniowe, do których 
należy: niedostateczna podaż, gwałtowny wzrost cen zakupu i kosztów utrzymania, 
zły stan budynków i problem bezdomności,

Or. en

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 12
Litera B preambuły

B. mając na uwadze, że cztery piąte Europejczyków żyje w miastach, a równocześnie 
wiele europejskich miast odczuwa poważne problemy mieszkaniowe, do których 
należy: niedostateczna podaż, gwałtowny wzrost cen zakupu i kosztów utrzymania, 
zły stan budynków i problem bezdomności,

Or. en
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Litera Da preambuły (nowa)

Da. mając na uwadze, że zmiany demograficzne i migracja mogą w niektórych 
regionach spowodować w szczególności spadek popytu na mieszkania, powstawanie 
pustostanów i zanik infrastruktury kulturalnej, co w dzielnicach dotkniętych tych 
problemem wpływa na jakości życia i sprawia, że pozostaje w ich głównie ludność 
mniej uprzywilejowana społecznie,

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 14
Litera Ea preambuły (nowa)

Ea. mając na uwadze, iż problematyka mieszkalnictwa nie sprowadza się tylko o budowy 
mieszkań, ale obejmuje również infrastrukturę społeczną (ośrodki kultury, 
biblioteki, stadiony, miejsca spotkań, etc.), która stanowi istotny element integracji 
społeczeństwa i przeciwdziała jednocześnie poczuciu alienacji, zwłaszcza w dużych 
aglomeracjach miejskich,

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 15
Litera Fa preambuły (nowa)

Fa. mając na uwadze konieczność podtrzymywania żywotności centrów miast i dzielnic 
oraz zachowywania obiektów sklasyfikowanych jako zabytki,

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 16
Litera G preambuły

G. mając na uwadze, że rozrastanie się miast powoduje liczne problemy społeczne 
i gospodarcze, wpływając negatywnie na transport (zatłoczone środki komunikacji 
zbiorowej, uzależnienie od samochodów prywatnych), ochronę środowiska 
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(zwiększone zużycie energii, zanieczyszczenie) i dostępność usług oraz że spadek 
liczby mieszkań będzie miał niekorzystny wpływ na stopień wykorzystania i 
utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i 
komunikacyjnej,

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 17
Litera H preambuły

H. mając na uwadze znaczenie rekultywacji i rekonwersji nieużytków poprzemysłowych 
(brownfield sites) oraz ochrony terenów niezagospodarowanych (greenfield sites),

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 18
Litera J preambuły

J. mając na uwadze specyficzne problemy dotyczące wysokich budynków 
prefabrykowanych, związane zarówno z jakością mieszkań, jak i z trudnościami w 
modernizacji infrastruktury (finansowanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych, a 
także badań nad odpowiednimi technikami i technologiami),

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 19
Litera L preambuły

L. mając na uwadze problemy związane z własnością mieszkań oraz niepewność 
lokatorów w przypadku zmiany właściciela, gdy kwestia odpowiedzialności 
społecznej nie jest uregulowana, szczególnie w przypadku mieszkań dotowanych 
przez państwo, spowodowane zwłaszcza stosunkowo niedawną prywatyzacją w 
niektórych państwach członkowskich,

Or. de
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 20
Litera L preambuły

L. mając na uwadze problemy związane z własnością mieszkań, zwłaszcza wynikające z 
nieodpowiednich przepisów dotyczących czynszu i przeniesienia własności (np. w 
kontekście zwrotu własności) w niektórych państwach członkowskich,

Or. en

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 21
Litera Oa preambuły (nowa)

Oa. mając na uwadze, że Rada ministrów ds. socjalnych podniosła problem bezdomności 
i wykluczenia związanego z brakiem mieszkania do rangi priorytetu w ramach 
europejskiej strategii na rzecz integracji społecznej i zabezpieczenia społecznego,

Or. fr

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 22
Litera Ob preambuły (nowa)

Ob. mając na uwadze, że inwestowanie w mieszkania socjalne odgrywa i będzie nadal 
odgrywało istotną rolę przez wzgląd na udostępnianie mieszkań wielu osobom, dla 
których rynek mieszkaniowy byłby w przeciwnym razie niedostępny,

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 23
Ustęp 1

1. uważa, że prawo do mieszkania o odpowiednim standardzie za rozsądną cenę jest 
ważnym podstawowym prawem (skreślenie), uznanym w niejednej karcie 
międzynarodowej i konstytucji krajowej;

Or. en
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Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 24
Ustęp 1

1. uważa, że prawo do mieszkania o zadowalającym standardzie i dobrej jakości za 
przystępną cenę jest podstawowym prawem każdego obywatela Unii Europejskiej, 
uznanym w niejednej karcie międzynarodowej i konstytucji krajowej;

Or. it

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 25
Ustęp 1

1. uważa, że prawo do mieszkania o zadowalającym standardzie za przystępną cenę 
kupna bądź wynajmu jest podstawowym prawem każdej rodziny w Unii 
Europejskiej, uznanym w niejednej karcie międzynarodowej i konstytucji krajowej;

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Ustęp 1

1. uważa, że prawo do mieszkania o zadowalającym standardzie za przystępną cenę jest 
podstawowym prawem każdego obywatela Unii Europejskiej, uznanym w Traktacie 
ustanawiającym Konstytucję dla Europy, Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej i innych kartach międzynarodowych i konstytucjach państw 
członkowskich;

Or. de
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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 27
Ustęp 1a (nowy)

1a. zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie niezbędnych przepisów w celu 
włączenia prawa do mieszkania o zadowalającym standardzie za przystępną cenę do 
prawa krajowego tak, aby osoby podlegające przepisom mogły bezpośrednio 
powoływać się na nie przed sądem właściwym;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 28
Ustęp 1a (nowy)

1a. uważa, że renowacja mieszkań w celach socjalnych i w celu zapewnienia ich 
efektywności energetycznej nie jest jedynie problemem miast i że liczne wyzwania 
związane z mieszkalnictwem, przed którymi stoją obecnie obszary wiejskie, w 
szczególności w nowych państwach kohezyjnych, należytej uwagi;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 29
Ustęp 2

2. wyraża życzenie określenia na szczeblu europejskim szeregu wskaźników jakości 
określających pojęcie „mieszkania o odpowiednim standardzie”;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 30
Ustęp 2

2. wyraża życzenie określenia na szczeblu europejskim szeregu minimalnych norm 
jakości określających pojęcie „mieszkania i obszary mieszkalne o zadowalającym 
standardzie”;

Or. de
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Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 31
Ustęp 2a (nowy)

2a. pragnie, aby w perspektywie przewidzianego na rok 2009 przeglądu przepisów 
obowiązujących w zakresie polityki spójności wznowiono debatę na temat 
rozszerzenia na wszystkie państwa członkowskie dostępu do wspólnotowych środków 
na rzecz budownictwa mieszkaniowego, który dotychczas przewidziany był jedynie w 
niektórych przypadkach i dla niektórych państw, biorąc pod uwagę, że potrzeby 
mieszkaniowe stanowią problem w całej Europie, i ponadto, aby inicjatywa 
JESSICA, podjęta przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), dotycząca 
programów na rzecz zintegrowanego rozwoju miast, była wdrażana dla wszystkich 
państw w ten sam sposób;

Or. it

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 32
Ustęp 3

3. podkreśla, że dla UE istotne znaczenie ma przyjęcie Europejskiej karty 
mieszkalnictwa i pragnie kontynuacji inicjatywy podjętej przez grupę międzypartyjną 
PE ds. miast i mieszkalnictwa, która ma doprowadzić do przyjęcia takiej karty przez
Parlament Europejski na podstawie tekstu zatwierdzonego przez grupy polityczne 
reprezentowane w ramach grupy międzypartyjnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 33
Ustęp 4

4. podkreśla, że w kontekście strategii lizbońskiej konieczne jest ugruntowanie prawa do 
zasiłku mieszkaniowego oraz wszelkich praw socjalnych w świetle celu integracji 
społecznej, a w szczególności w sposób umożliwiający także rzeczywistą mobilność 
pracowników;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 34
Ustęp 4

4. podkreśla, że w kontekście strategii lizbońskiej konieczne jest ugruntowanie prawa do 
zasiłku mieszkaniowego oraz wszelkich praw socjalnych, a także stworzenie innych 
mechanizmów i instrumentów finansowych w celu umożliwienia rzeczywistej 
mobilności pracowników;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 35
Ustęp 4

4. podkreśla, że w kontekście strategii lizbońskiej konieczne jest ugruntowanie prawa do 
zasiłku mieszkaniowego oraz innych praw socjalnych w celu umożliwienia 
rzeczywistej mobilności pracowników;

Or. pl

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 36
Ustęp 4a (nowy)

4a. uważa, że postępujące zjawisko segregacji przestrzennej i społecznej specjalizacji 
obszarów, związane z warunkami mieszkaniowymi, musi być zwalczane w imię 
spójności terytorialnej Unii Europejskiej oraz że równowaga społeczna i 
zróżnicowanie społeczne obszarów powinny być motywem przewodnim polityki Unii 
Europejskiej i państw członkowskich; pragnie również, aby Wspólnota mogła 
włączyć do polityki zagospodarowania przestrzennego cel przywrócenia równowagi 
społecznej na obszarach naznaczonych problemami społecznymi oraz cel 
zmniejszenia różnic w zakresie spójności;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 37
Ustęp 5

5. zwraca się do Komisji Europejskiej o włączenie kwestii mieszkalnictwa do refleksji 
nad miastami i trwałym rozwojem regionów oraz do programu prac 
międzywydziałowej grupy roboczej utworzonej w celu koordynowania polityki 
prowadzonej w dziedzinach mających wpływ na zagadnienia miejskie;

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 38
Ustęp 6 tiret trzecie

6. kwestii infrastruktury elektrycznej i gazowej, ale również wodno-kanalizacyjnej oraz 
ciepłowniczej (bezpieczeństwo istniejących systemów i technologie ich modernizacji 
w tym wymiana przestarzałych rurociągów);

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 39
Ustęp 6a (nowy)

6a. podkreśla znaczenie odpowiedzialności społecznej organów ds. mieszkaniowych;
odnosi się w szczególności do instrumentów czynszu maksymalnego i budowy 
mieszkań socjalnych, które przyczyniają się w istotny sposób do zabezpieczenia 
podstawowych świadczeń obywatelom;

Or. de

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 40
Ustęp 6a (nowy)

6a. uważa ponadto, że ważne jest, aby różne wymiary trwałego rozwoju (solidarność, 
środowisko naturalne i energia) dostępność, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość 
użytkowania były traktowane w sposób spójny oraz aby uzyskać pewność, że wydatki 
na poprawę sytuacji mieszkaniowej będą odpowiadały środkom, którymi dysponują 
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gospodarstwa domowe;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 41
Ustęp 6a (nowy)

6a. podkreśla znaczenie ośrodków kultury, dialogu międzykulturowego oraz wspólnych 
projektów pomiędzy dzielnicami jako instrumentów wspierania integracji różnych 
społeczności zamieszkujących miasta, obszary podmiejskie i otaczające je obszary 
wiejskie;

Or. pl

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 42
Ustęp 7

7. podkreśla konieczność objęcia refleksją nad specyficznymi problemami 
mieszkalnictwa i osiedli ludzkich również mieszkań na terenach wiejskich, które 
często się pomija, choć występuje tam nagromadzenie niekorzystnych warunków: 
niskie dochody, rozproszone i zniszczone budynki, niewystarczająca ilość mieszkań 
pod wynajem, mieszkań socjalnych bądź innych; podkreśla również, że ważne są 
działania na rzecz przyjmowania nowych mieszkańców i żywotności obszarów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 43
Ustęp 7

7. podkreśla konieczność objęcia refleksją nad mieszkalnictwem zarówno metropolii, 
jak i mniejszych miast oraz mieszkań na terenach wiejskich; zauważa iż małe miasta 
przyciągają ludność wiejska nie tylko możliwością znalezienia pracy, ale są 
miejscem podwyższania poziomu edukacji i umiejętności oraz centrami, gdzie 
zaspokaja się potrzeby zdrowotne czy aspiracje kulturalne; podkreśla konieczność 
wspierania rozwoju tych funkcji małych miast, które związane są bezpośrednio z 
procesami restrukturyzacyjnymi na obszarach wiejskich, w tym w szczególności 
usług zdrowotnych, edukacji na poziomie szkolnictwa średniego, rozwoju małych i 
średnich firm w sektorach pozarolniczych, turystyki przyjazdowej, funkcji 
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uzdrowiskowych, itp;

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 44
Ustęp 7

7. podkreśla konieczność objęcia refleksją nad mieszkalnictwem również mieszkań na 
terenach wiejskich oraz uwzględnienia specyfiki miejscowości uzdrowiskowych i 
wypoczynkowych;

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 45
Ustęp 7

7. podkreśla konieczność objęcia refleksją nad mieszkalnictwem również mieszkań na 
terenach wiejskich, w szczególności w nowych państwach członkowskich, gdzie na 
obszarach wiejskich występuje znacznie więcej problemów związanych z 
mieszkalnictwem niż w miastach, co prowadzi do niedopuszczalnych warunków 
życia i gettoizacji całych wiosek na terenach wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Jamila Madeira

Poprawka 46
Ustęp 7

7. podkreśla konieczność objęcia refleksją nad mieszkalnictwem również mieszkań na 
terenach wiejskich i wzmocnienia swojej roli i wkładu w zakresie zrównoważonej 
polityki zagospodarowania przestrzennego i zwalczania zjawiska pustoszenia 
obszarów wiejskich;

Or. pt
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 47
Ustęp 7a (nowy)

7a. podkreśla szczególną rolę rozwoju małych miast, w szczególności tych ich funkcji,  
które związane są bezpośrednio z procesami restrukturyzacyjnymi na obszarach 
wiejskich, w tym usług zdrowotnych, edukacji na poziomie szkolnictwa średniego, 
rozwoju małych i średnich firm w sektorach pozarolniczych, turystyki przyjazdowej, 
funkcji uzdrowiskowych itp;

Or. pl

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 48
Ustęp 7a (nowy)

7a. uważa, że w odniesieniu do obszarów wiejskich nieodzowne jest zaproponowanie 
środków wspierających zakup, modernizację lub renowację starych budynków, 
wspieranie publicznych i prywatnych podmiotów oferujących porady i indywidualne 
doradztwo w zakresie osiedlania się osób prywatnych i firm oraz poprawa oferty 
państwowych i prywatnych, nowych i odremontowanych mieszkań socjalnych;

Or. fr

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 49
Ustęp 8

8. zachęca państwa członkowskie do udoskonalenia bazy danych służącej do oceny 
kosztów mieszkań oraz usprawnienia metod diagnostycznych, aby lepiej uwzględnić 
różnorodne sytuacje mieszkańców oraz różny stopień wykorzystania infrastruktury 
technicznej, społecznej, kulturalnej i komunikacyjnej i umieścić zapobiegawczo
zagadnienia mieszkaniowe w kompleksowej perspektywie starzenia się i zmniejszania 
się liczby ludności, zmian zachodzących w tradycyjnych strukturach rodzinnych oraz 
szczególnej sytuacji ludzi młodych;

Or. de
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Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 50
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do pogłębienia oceny kosztów mieszkań i ogólniej rynku 
nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu różnorodnych sytuacji 
mieszkańców, (skreślenie) zjawiska starzenia się ludności, zmian zachodzących 
w tradycyjnych strukturach rodzinnych oraz szczególnej sytuacji ludzi młodych;

Or. it

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 51
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do udoskonalenia oceny kosztów mieszkań i popytu na mieszkania, 
aby lepiej uwzględnić różnorodne sytuacje mieszkańców i umieścić zagadnienia 
mieszkaniowe w kompleksowej perspektywie starzenia się ludności, zmian 
zachodzących w tradycyjnych strukturach rodzinnych oraz szczególnej sytuacji ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawkę złożyła Ljudmila Novak

Poprawka 52
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do udoskonalenia oceny kosztów mieszkań, aby lepiej uwzględnić 
różnorodne sytuacje mieszkańców, potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie aktywności 
ruchowej i rekreacji i umieścić zagadnienia mieszkaniowe w kompleksowej 
perspektywie starzenia się ludności, zmian zachodzących w tradycyjnych strukturach 
rodzinnych (skreślenie);

Or. sl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 53
Ustęp 8a (nowy)

8a. podkreśla, że przez wzgląd na zasadę pomocniczości problemy mieszkalnictwa 



AM\650194PL.doc 17/30 PE 384.350v01-00

PL

powinny być jako kwestia krajowa rozwiązywane zasadniczo na szczeblu lokalnym i 
że w związku z tym należy udzielać gminom wsparcia;

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 54
Ustęp 8a (nowy)

8a. pragnie, aby odpowiedzialne władze krajowe i lokalne przyjęły środki mające na celu 
ułatwienie młodym ludziom nabycia pierwszego mieszkania;

Or. it

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 55
Ustęp 9

9. uważa, że wobec złożoności czynników mających wpływ na gospodarkę 
mieszkaniową niezbędne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, zasadzającego się 
na zasadach pomocniczości i bliskości, które zapewni równoczesne wprowadzenie 
poszczególnych elementów pozwalających na ułatwienie dostępu do pozyskiwania 
mieszkań, poprawę jakości budynków, poprawę jakości życia i wspieranie
atrakcyjności środowiska miejskiego;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 56
Ustęp 9

9. uważa, że wobec złożoności czynników mających wpływ na gospodarkę 
mieszkaniową niezbędne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, zasadzającego się 
na zasadach pomocniczości i bliskości, które zapewni równoczesne wprowadzenie 
poszczególnych elementów pozwalających na poprawę jakości życia i atrakcyjności 
zarówno środowiska miejskiego, jak i wiejskiego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ljudmila Novak

Poprawka 57
Ustęp 9

9. uważa, że wobec złożoności czynników mających wpływ na gospodarkę 
mieszkaniową niezbędne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, zasadzającego się 
na zasadach pomocniczości i bliskości, które zapewni równoczesne wprowadzenie 
poszczególnych elementów pozwalających na poprawę jakości życia wszystkich 
pokoleń i atrakcyjności środowiska miejskiego;

Or. sl

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 58
Ustęp 9a (nowy)

9a. podkreśla, że w związku z tym, że większość mieszkań socjalnych nie znajduje się w 
otoczeniu sprzyjającym zdrowiu i że ich standard nie gwarantuje dobrych warunków 
życia, działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego powinny nie tylko stymulować podaż mieszkań, lecz także poprawiać 
zdrowie lokatorów mieszkań socjalnych i otoczenie, w którym żyją , a przez to jakość 
ich życia;

Or. hu

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 59
Ustęp 10

10. uważa również, że takie podejście będzie miało większe szanse na powodzenie, jeżeli 
przyjmą je władze lokalne i regionalne, mogące zapewnić całościową wizję, 
optymalną koordynację polityki i inicjatyw wdrażanych w mieście oraz 
długoterminową perspektywę rozwoju miasta; (skreślenie)

Or. pt
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 60
Ustęp 10

10. uważa również, że takie podejście będzie miało większe szanse na powodzenie, jeżeli 
przyjmą je władze lokalne, mogące zapewnić całościową wizję, optymalną 
koordynację wdrażanej polityki i inicjatyw (skreślenie) oraz długoterminową 
perspektywę rozwoju obszarów miejskich i wiejskich; w związku z tym zachęca 
państwa członkowskie, aby włączały miasta do programowania i zarządzania 
funduszami strukturalnymi przeznaczonymi na współfinansowanie działań 
prowadzonych w miastach i kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z programów 
operacyjnych, a także aby przekazywały im ich realizację;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 61
Ustęp 10

10. uważa również, że takie podejście będzie miało większe szanse na powodzenie, jeżeli 
przyjmą je władze lokalne, mogące zapewnić całościową wizję, optymalną 
koordynację polityki i inicjatyw wdrażanych w mieście oraz długoterminową 
perspektywę rozwoju miasta; w związku z tym zachęca państwa członkowskie, aby w 
oparciu o art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 włączały miasta do programowania 
i zarządzania funduszami strukturalnymi przeznaczonymi na współfinansowanie 
działań prowadzonych w miastach i kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z 
programów operacyjnych, a także aby przekazywały im ich realizację;

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 62
Ustęp 10

10. uważa również, że takie podejście będzie miało większe szanse na powodzenie, jeżeli 
przyjmą je władze lokalne, mogące zapewnić całościową wizję, optymalną 
koordynację polityki i inicjatyw wdrażanych w mieście oraz długoterminową 
perspektywę rozwoju miasta; w związku z tym zachęca państwa członkowskie, aby 
włączały miasta do programowania i zarządzania funduszami strukturalnymi 
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przeznaczonymi na współfinansowanie działań prowadzonych w miastach i 
kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z programów operacyjnych, a także aby 
przekazywały im ich realizację i odpowiedzialność finansową;

Or. de

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 63
Ustęp 10a (nowy)

10a. zachęca państwa członkowskie i władze lokalne, aby zadbały o to, by organy 
administracji lokalnej opracowując programy budownictwa mieszkaniowego 
dotowane przez Wspólnotę przeprowadziły - w oparciu o zalecenia prezydencji 
fińskiej pod tytułem „Zdrowie we wszystkich dziedzinach polityki”(„Health in all 
policies”) - ocenę oddziaływania na zdrowie, która pozwoli na stworzenie 
korzystnego otoczenia dla osób należących do mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych;

Or. hu

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 64
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność dialogu i uzgodnień między władzami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i rządowym w celu zapewnienia spójności działań publicznych dzięki 
koordynacji poziomej (czyli koordynacji wszystkich dziedzin polityki wspólnotowej 
dotyczących mieszkalnictwa), pionowej (czyli koordynacji działań podmiotów 
zajmujących się mieszkalnictwem na różnych szczeblach: europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym) i mieszanej (czyli koordynacji działań władz publicznych, 
podmiotów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego);

Or. pl

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 65
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność dialogu i uzgodnień między władzami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i rządowym w celu zapewnienia spójności działań publicznych dzięki 
koordynacji poziomej (czyli koordynacji wszystkich dziedzin polityki wspólnotowej 
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dotyczących gospodarki mieszkaniowej), pionowej (czyli koordynacji działań 
podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową na różnych szczeblach: 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym) i mieszanej (czyli koordynacji 
działań władz publicznych, podmiotów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa 
obywatelskiego);

Or. pt

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 66
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność dialogu i uzgodnień między władzami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i rządowym w celu zapewnienia spójności i odpowiedzialności 
społecznej w działaniach publicznych dzięki koordynacji poziomej (czyli koordynacji 
wszystkich dziedzin polityki wspólnotowej dotyczących mieszkalnictwa), pionowej 
(czyli koordynacji działań podmiotów zajmujących się mieszkalnictwem na różnych 
szczeblach: europejskim, krajowym, lokalnym) i mieszanej (czyli koordynacji działań 
władz publicznych, podmiotów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa 
obywatelskiego);

Or. de

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 67
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność dialogu i uzgodnień między władzami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i rządowym w celu zapewnienia spójności działań publicznych dzięki 
koordynacji poziomej (czyli koordynacji wszystkich dziedzin polityki wspólnotowej 
dotyczących gospodarki mieszkaniowej), pionowej (czyli koordynacji działań 
podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową na różnych szczeblach: 
europejskim, krajowym, lokalnym) i mieszanej (czyli koordynacji działań władz 
publicznych, podmiotów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego); 
pragnie ponadto dużego udziału mieszkańców, aby można było przyjmować wspólne 
rozwiązania w zakresie rewitalizacji, modernizacji, zagospodarowania i ochrony 
środowiska miejskiego;

Or. it
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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 68
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność dialogu i uzgodnień między władzami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i rządowym w celu zapewnienia spójności działań publicznych dzięki 
koordynacji poziomej (czyli koordynacji wszystkich dziedzin polityki wspólnotowej 
dotyczących mieszkalnictwa), pionowej (czyli koordynacji działań podmiotów 
zajmujących się mieszkalnictwem na różnych szczeblach: europejskim, krajowym, 
lokalnym) i mieszanej (czyli koordynacji działań władz publicznych, podmiotów 
społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego); uważa, że dialog 
powinien w pełni angażować mieszkańców i ich organizacje w zakresie decyzji 
dotyczących ram ich życia;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 69
Ustęp 12

12. zachęca do ściślejszej koordynacji przepływów finansowych i działań politycznych 
mających wpływ na gospodarkę mieszkaniową, zwłaszcza poprzez zapewnianie 
komplementarności działań wspieranych przez EFRR, narzędzia finansowe JESSICA 
i JEREMIE, a także siódmy program ramowy badań i rozwoju oraz pozostałe 
inicjatywy wspólnotowe, krajowe, regionalne i lokalne w dziedzinie gospodarki 
mieszkaniowej i rewitalizacji obszarów miejskich;

Or. pt

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 70
Ustęp 12

12. zachęca do ściślejszej koordynacji przepływów finansowych i działań politycznych 
mających wpływ na gospodarkę mieszkaniową, zwłaszcza poprzez zapewnianie 
komplementarności działań wspieranych przez EFRR, narzędzia finansowe JESSICA 
i JEREMIE, a także siódmy program ramowy badań i rozwoju oraz pozostałe 
inicjatywy wspólnotowe, krajowe i lokalne w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej 
na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 71
Ustęp 12

12. zachęca do ściślejszej koordynacji przepływów finansowych i działań politycznych 
mających wpływ na mieszkalnictwo, zwłaszcza poprzez zapewnianie 
komplementarności działań wspieranych przez EFRR, narzędzia finansowe JESSICA 
i JEREMIE, a także siódmy program ramowy badań i rozwoju oraz pozostałe 
inicjatywy wspólnotowe, krajowe i lokalne w dziedzinie mieszkalnictwa i rewitalizacji 
obszarów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem konieczności modernizacji i 
remontów obiektów mieszkaniowych zlokalizowanych w zabytkowych częściach 
miast;

Or. pl

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 72
Ustęp 12

12. zachęca do ściślejszej koordynacji przepływów finansowych i działań politycznych 
mających wpływ na gospodarkę mieszkaniową, zwłaszcza poprzez zapewnianie 
komplementarności działań wspieranych przez EFRR, narzędzia finansowe JESSICA 
i JEREMIE, a także siódmy program ramowy badań i rozwoju oraz pozostałe 
inicjatywy wspólnotowe, krajowe i lokalne w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej i 
rewitalizacji obszarów miejskich; pragnie, aby działania w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej finansowane przez EFRR dotyczyły 27 państw członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach oraz Elisabeth Schroedter

Poprawka 73
Ustęp 13a (nowy)

13a. zwraca się do Komisji, aby podczas kontroli działań finansowanych z funduszy 
strukturalnych zagwarantowała, aby w ramach finansowania budownictwa 
mieszkaniowego z europejskich funduszy strukturalnych przestrzegano w pełnym 
zakresie punkt 6 preambuły rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (z 5 lipca 2006 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz aby dotowane 
budownictwo mieszkaniowe z czynszami socjalnymi i maksymalnymi, zgodnymi z 
zasadami udzielania pomocy publicznej, umożliwiło udostępnienie najmniej 
uprzywilejowanym grupom społecznym odpowiednich mieszkań;

Or. de
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 74
Ustęp 14

14. potwierdza swoje poparcie dla wzmocnienia partnerstwa między władzami 
publicznymi, podmiotami społeczno-gospodarczymi i społeczeństwem obywatelskim 
(skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 75
Ustęp 14

14. potwierdza swoje poparcie dla wzmocnienia partnerstwa między władzami 
publicznymi, podmiotami społeczno-gospodarczymi i społeczeństwem obywatelskim, 
które nie ogranicza się jedynie do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 76
Ustęp 14a (nowy)

14a. podkreśla znaczenie, jakie mogłoby odegrać partnerstwo publiczno-prywatne przy 
modernizacji budynków prefabrykowanych i rekultywacji nieużytków 
przemysłowych, w szczególności w nowych państwach członkowskich; zachęca 
władze publiczne do wykorzystywania tego modelu przy realizacji projektów z 
zakresu mieszkalnictwa;

Or. pl

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 77
Ustęp 14a (nowy)

14a. podkreśla, że ważne jest wspieranie spółdzielni mieszkaniowych, które odgrywają 
dużą rolę w Europie w udostępnianiu mieszkań na zasadach niekomercyjnych;
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Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 78
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie wymiany dobrych praktyk w dziedzinie polityki mieszkaniowej 
i zachęca Komisję do tworzenia sieci tematycznych poświęconych mieszkalnictwu, 
podobnych do sieci powstałych w ramach programu URBACT; w tym kontekście 
z zainteresowaniem przyjmuje inicjatywę Komisji „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych” (COM(2006)0675) i (skreślenie) oczekuje przedstawienia metod 
wdrożenia tej inicjatywy;

Or. it

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 79
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie wymiany dobrych praktyk w dziedzinie polityki mieszkaniowej 
i zachęca Komisję do tworzenia sieci tematycznych poświęconych mieszkalnictwu, 
podobnych do sieci powstałych w ramach programu URBACT; domaga się ponadto 
stworzenia podobnej sieci tematycznej w celu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie 
gospodarki mieszkaniowej i innowacji na obszarach wiejskich między pionierskimi 
obszarami wiejskimi; w tym kontekście z zainteresowaniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” (COM(2006)0675) i niecierpliwie 
oczekuje przedstawienia metod wdrożenia tej inicjatywy;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 80
Ustęp 19

19. zachęca Komisję do stworzenia witryny internetowej we wszystkich językach Unii 
Europejskiej, która mogłaby stanowić forum współpracy oraz wymiany informacji i 
dobrych praktyk, na wzór Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN – European 
Urban Knowledge Network);

Or. pl
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Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 81
Ustęp 19

19. zachęca Komisję do stworzenia witryny internetowej, która mogłaby stanowić forum 
współpracy i zachęca do wymiany informacji i dobrych praktyk między europejskimi 
sieciami, którym znane są problemy dotyczące gospodarki mieszkaniowej, takimi jak
Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN – European Urban Knowledge Network), 
lecz nie tylko;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 82
Ustęp 19

19. zachęca Komisję do stworzenia witryny internetowej, która mogłaby stanowić forum 
współpracy oraz wymiany informacji i dobrych praktyk, na wzór Europejskiej Sieci 
Wiedzy o Miastach (EUKN – European Urban Knowledge Network); podkreśla 
ponadto, że takie forum współpracy oraz wymiany informacji i dobrych praktyk 
należałoby stworzyć także dla mieszkalnictwa i innowacji w środowisku wiejskim;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 83
Ustęp 20

20. wzywa Komisję do opracowania studium, które przedstawiałoby modelowy podział 
kompetencji i obowiązków pomiędzy szczeble: krajowy, regionalny i lokalny, oraz 
określało ramy prawne dla mieszkalnictwa w poszczególnych państwach 
członkowskich (UE-27), i które umożliwiłoby podejmowanie świadomych decyzji, a 
także ustalenie, w jakich ewentualnych dziedzinach UE mogłaby prowadzić działania 
na rzecz mieszkalnictwa, w celu zagwarantowania, że działania wspólnotowe będą 
wnosić wartość dodaną w stosunku do działań krajowych, regionalnych i lokalnych;

Or. pl
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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 84
Ustęp 20

20. wzywa Komisję do opracowania studium, które przedstawiałoby podział kompetencji 
i obowiązków pomiędzy szczeble: krajowy, regionalny i lokalny, oraz określało ramy 
prawne dla mieszkalnictwa w poszczególnych państwach członkowskich (UE-27), i 
które umożliwiłoby podejmowanie świadomych decyzji, a także ustalenie, w jakich 
ewentualnych dziedzinach UE mogłaby prowadzić działania na rzecz mieszkalnictwa, 
w celu zagwarantowania, że działania wspólnotowe będą wnosić wartość dodaną 
w stosunku do działań krajowych, regionalnych i lokalnych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu, że pierwszeństwo ma spoczywające na państwach członkowskich 
zadanie w interesie ogółu polegające na zaoferowaniu wszystkim mieszkańcom Unii 
mieszkania o zadowalającym standardzie za przystępną cenę;

Or. fr

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 85
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie kształcenia osób pracujących w terenie, obejmującego specjalne 
przygotowanie w zakresie planowania miejskiego, budownictwa, modernizacji, 
zagospodarowania i zachowywania istniejących budynków i popiera działania 
szkoleniowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

Or. it

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 86
Ustęp 23

23. podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych
mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, a także środków transportu miejskiego, 
na etapie określania polityki zagospodarowania przestrzennego i planowania działań;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 87
Ustęp 23

23. podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
na etapie określania polityki zagospodarowania przestrzennego (skreślono), 
planowania działań oraz realizacji;

Or. pl

Poprawkę złożyła Ljudmila Novak

Poprawka 88
Ustęp 23

23. podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
na etapie określania polityki zagospodarowania przestrzennego i planowania działań, i 
zaplanowania miejsc aktywności fizycznej i rekreacji dla dzieci i młodzieży;

Or. sl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 89
Ustęp 23a (nowy)

23a. podkreśla znaczenie istnienia niedrogich, ekologicznych i funkcjonalnych środków 
transportu łączących miejsce zamieszkania z miejscem pracy, które mogą zastąpić 
samochód osobowy; wzywa Komisję do opracowania optymalnych modeli 
komunikacyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 90
Ustęp 25

25. zachęca władze krajowe, regionalne i lokalne do określenia różnorodności sytuacji 
miast i terytoriów w państwach członkowskich;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 91
Ustęp 25

25. zachęca władze krajowe i lokalne do określenia różnorodności sytuacji miast i 
terytoriów w państwach członkowskich oraz do prowadzenia i zmiany swojej polityki 
mieszkaniowej zgodnie zasadą trwałości;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 92
Ustęp 25a (nowy)

25a. wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne, aby w trybie pilnym zajęły się jednym z 
priorytetowych celów polityki mieszkaniowej, a mianowicie rozwiązaniem problemu 
bezdomności;

Or. en

Poprawkę złożyli Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro oraz Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 93
Ustęp 25a (nowy)

25a. wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne, aby w trybie pilnym zajęły się jednym z 
priorytetowych celów polityki mieszkaniowej: problemem bezdomności;

Or. fr

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 94
Ustęp 25a (nowy)

25a. zwraca się do Konferencji Przewodniczących, aby zleciła Komisji Rozwoju 
Regionalnego sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej w celu przyjęcia 
projektu Europejskiej karty mieszkalnictwa opracowanej na podstawie tekstu 
zatwierdzonego przez grupę międzypartyjną ds. miast i mieszkalnictwa w dniu 26 
kwietnia 2006 r.;
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Or. fr


