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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 1
Referirea 3a (nouă)

– având în vedere rezoluţia Consiliului din 12 februarie 2001 privind calitatea 
arhitecturii în mediul urban şi cel rural1,

Or. it

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 2
Referirea 6a (nouă)

– având în vedere Acordul de la Bristol din 7 decembrie 2005, care menţionează 
printre cele opt caracteristici ale unui oraş durabil, existenţa unui mediu urban de 
calitate, bine conceput şi bine construit,

Or. it

  
1 JO C 73 din 6.3.2001, p. 6.
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Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 3
Referirea 8a (nouă)

– având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, semnat la 29 
octombrie 2004 la Roma,

Or. de

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 4
Referirea 8c (nouă)

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată la 7 
decembrie 2000 la Nisa1,

Or. de

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 5
Referirea 8d (nouă)

– având în vedere Declaraţia de la Vancouver privind aşezările umane, publicată cu 
prilejul Conferinţei ONU privind un habitat demn (Habitat I), desfăşurată între 31 
mai şi 11 iunie 1976 la Vancouver,

Or. de

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 6
Considerentul A

A. întrucât lipsa de locuinţe decente la un preţ accesibil influenţează în mod direct viaţa 
cetăţenilor, limitându-le posibilitatea de inserţie socială şi de mobilitate atât în zonele 
urbane, cât şi în zonele rurale;

  
1 JO C 364 din 18.12.2000, p. 1.
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Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 7
Considerentul A

A. întrucât lipsa de locuinţe decente la un preţ accesibil influenţează în mod direct viaţa 
cetăţenilor, limitându-le posibilitatea de integrare socială şi de mobilitate, şi conduce, 
în cazuri extreme, la lipsa pe o durată îndelungată a unui domiciliu stabil;

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 8
Considerentul B

B. întrucât (text eliminat) multe oraşe europene se confruntă cu probleme importante în 
ceea ce priveşte locuinţele:  insuficienţa ofertei, costurile ridicate de cumpărare şi 
întreţinere, starea proastă a imobilelor;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 9
Considerentul B

B. întrucât patru din cinci europeni trăiesc în aglomerări urbane, deşi multe oraşe 
europene se confruntă cu probleme importante în ceea ce priveşte locuinţele:  ofertă 
extrem de vastă sau insuficienţa ofertei, în funcţie de regiune sau ţară, costuri 
ridicate de cumpărare şi întreţinere, starea proastă a imobilelor;

Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât patru din cinci europeni trăiesc în aglomerări urbane, deşi multe oraşe 
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europene se confruntă cu probleme importante în ceea ce priveşte locuinţele:  
insuficienţa ofertei în multe regiuni, pe de-o parte, şi o ofertă extrem de vastă în 
anumite regiuni, pe de altă parte, costurile ridicate de cumpărare şi întreţinere, starea 
proastă a imobilelor, demolarea de locuinţe în absenţa unui plan integrat de 
amenajare, ceea ce poate crea noi inegalităţi în domeniul urbanistic;

Or. de

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât patru din cinci europeni trăiesc în aglomerări urbane, deşi multe oraşe 
europene se confruntă cu probleme importante în ceea ce priveşte locuinţele:  
insuficienţa ofertei, costurile ridicate de cumpărare şi întreţinere, starea proastă a 
imobilelor şi problema persoanelor fără adăpost;

Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 12
Considerentul B

B. întrucât patru din cinci europeni trăiesc în aglomerări urbane, deşi multe oraşe 
europene se confruntă cu probleme importante în ceea ce priveşte locuinţele:  
insuficienţa ofertei, costurile ridicate de cumpărare şi întreţinere, starea proastă a 
imobilelor şi problema persoanelor fără adăpost;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 13
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât evoluţia demografică şi exodul pot conduce, în anumite regiuni, la o 
scădere a cererii de locuinţe, la neocuparea unor locuinţe şi, în special, la dispariţia 
unor infrastructuri culturale, ceea afectează calitatea vieţii în respectivele cartiere, 
în condiţiile în care în acestea continuă să locuiască mai ales categoriile sociale cele 
mai defavorizate;

Or. de
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Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 14
Considerentul Ea (nou)

Ea.      întrucât problema locuinţelor nu se reduce doar la construcţia de locuinţe, ci 
înglobează şi infrastructurile sociale (centre culturale, biblioteci, stadioane, locuri 
de întâlnire, etc.), care constituie un important factor de inserţie socială şi 
contribuie totodată la combaterea sentimentului de alienare, foarte răspândit în 
marile aglomerări urbane;

Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 15
Considerentul Fa (nou)

Fa.       întrucât trebuie conservată atât vitalitatea centrelor oraşelor şi a cartierelor, cât şi 
natura clădirilor considerate monumente istorice;

Or. de

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 16
Considerentul G

G. întrucât extinderea urbană generează numeroase probleme sociale şi economice 
afectând transporturile (congestia transporturilor în comun, dependenţa de 
autoturismul personal), protecţia mediului (consumul crescut de energie, poluarea) şi 
accesibilitatea serviciilor şi întrucât demolarea unor locuinţe are efecte nefaste 
asupra utilizării şi întreţinerii infrastructurilor tehnice, sociale, culturale şi de 
transport existente;

Or. de
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Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 17
Considerentul H

H. având în vedere importanţa regenerării şi a reconversiei terenurilor industriale 
dezafectate (brownfield sites) şi a protecţiei spaţiilor verzi (greenfield sites);

Or. de

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 18
Considerentul J

J. întrucât problemele specifice legate de marile imobile prefabricate, atât în ceea ce 
priveşte calitatea spaţiilor de locuit, cât şi în ceea ce priveşte reabilitarea 
infrastructurilor (finanţarea lucrărilor de întreţinere şi renovare, dar şi a cercetării 
privind tehnicile şi tehnologiile adecvate);

Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 19
Considerentul L

L. având în vedere problemele de proprietate a spaţiilor de locuit şi incertitudinea cu 
care locatarii se confruntă  atunci când responsabilităţile nu sunt clar definite în 
cazul schimbării proprietarului, mai ales în cazul construirii de locuinţe 
subvenţionate de stat,  în special cele legate de privatizările relativ recente din unele 
state membre;

Or. de

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 20
Considerentul L

L. având în vedere problemele de proprietate a spaţiilor de locuit, în special cele  
datorate unei reglementări neadecvate în ceea ce priveşte chiriile şi transferurile de 
proprietate (ca în cazul restituirii proprietăţii) din unele state membre;
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Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 21
Considerentul Oa (nou)

Oa.     întrucât Consiliul miniştrilor afacerilor sociale a făcut din problema persoanelor 
fără adăpost şi a excluderii datorate situaţiei locative o prioritate a strategiei 
europene de incluziune şi protecţie socială;

Or. fr

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 22
Considerentul Oc (nou)

Oc. întrucât investiţiile în locuinţe sociale deţin şi vor continua să deţină un rol esenţial, 
făcând posibil accesul la piaţa locuinţelor pentru multe persoane care, în alte 
condiţii, ar fi fost excluse;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 23
Punctul 1

1. consideră că dreptul la o locuinţă adecvată la un preţ rezonabil este un important 
drept fundamental (text eliminat), care este recunoscut în mai multe carte 
internaţionale şi constituţii ale statelor membre;

Or. en

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 24
Punctul 1

1. consideră că dreptul la o locuinţă decentă şi de calitate la un preţ accesibil este un 
drept fundamental al fiecărui cetăţean al Uniunii Europene, drept recunoscut în mai 
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multe carte internaţionale şi constituţii ale statelor membre;

Or. it

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 25
Punctul 1

1. consideră că dreptul la o locuinţă decentă la un preţ de cumpărare sau de închiriere
accesibil este un drept fundamental al fiecărei familii din Uniunea Europeană, drept 
recunoscut în mai multe carte internaţionale şi constituţii ale statelor membre;

Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 26
Punctul 1

1. consideră că dreptul la o locuinţă decentă la un preţ accesibil este un drept 
fundamental al fiecărui cetăţean al Uniunii Europene, drept recunoscut în Tratatul de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa, în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene şi în alte carte internaţionale şi constituţii ale statelor membre;

Or. de

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 27
Punctul 1a (nou)

1a.      solicită statelor membre să adopte dispoziţiile legislative necesare astfel încât să 
transpună dreptul la o locuinţă decentă la un preţ accesibil în dreptul intern, pentru 
ca el să poată fi invocat în mod direct de justiţiabil în faţa jurisdicţiei competente;

Or. fr
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Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 28
Punctul 1a (nou)

1a.      consideră că renovarea locuinţelor în scopuri sociale şi de eficienţă energetică nu 
este doar o problemă urbană şi că numeroase dificultăţi în materie de locuinţe cu 
care se confruntă zonele rurale, mai ales în noile ţări beneficiare ale fondurilor de 
coeziune, trebuie să fie tratată cu toată atenţia necesară;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 29
Punctul 2

2. solicită identificarea, la nivel european, a unei serii de indicatori de calitate (text 
eliminat) care să definească noţiunea de „locuinţă adecvată”;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 30
Punctul 2

2. solicită identificarea, la nivel european, a unei serii de standarde de calitate minimă 
care să definească noţiunea de „locuinţă şi zonă de locuit decente”;

Or. de

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 31
Punctul 2a (nou)

2a.  solicită - în perspectiva revizuirii regulamentelor aplicabile politicii de coeziune, 
prevăzută pentru 2009 - redeschiderea dezbaterii privind extinderea la toate statele 
membre a accesului la fondurile comunitare destinate construcţiei de locuinţe, 
acces care nu este în prezent prevăzut decât în anumite cazuri şi pentru anumite 
ţări, dat fiind că nevoia de locuinţe este un aspect critic comun întregii Europe şi că, 
în plus, chiar iniţiativa JESSICA promovată de Comisie şi de Banca Europeană de 
Investiţii (BEI), referitoare la programele de dezvoltare urbană integrată, se aplică 
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în mod egal tuturor ţărilor;

Or. it

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 32
Punctul 3

3. subliniază importanţa pe care o are pentru Uniunea Europeană adoptarea unei Carte 
europene privind locuinţele şi doreşte continuarea iniţiativei Intergrupului pentru 
habitat urban al Parlamentului European, care vizează adoptarea unei astfel de carte 
de către Parlamentul European în baza textului aprobat de grupurile politice 
reprezentate în cadrul intergrupului; 

Or. fr

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 33
Punctul 4

4. insistă asupra necesităţii – în contextul Strategiei de la Lisabona – de consolidare a 
dreptului la alocaţie pentru locuinţă, cât şi a tuturor drepturilor sociale în scopul 
incluziunii sociale şi, mai ales, pentru a putea permite o mobilitate reală a 
lucrătorilor;

Or. fr

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 34
Punctul 4

4. insistă asupra necesităţii – în contextul Strategiei de la Lisabona – de consolidare a 
dreptului la alocaţie pentru locuinţă şi a tuturor drepturilor sociale, precum şi de 
creare a unor alte mecanisme şi instrumente financiare, pentru a putea permite o 
mobilitate reală a lucrătorilor;

Or. pl
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Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 35
Punctul 4

4. insistă asupra necesităţii – în contextul Strategiei de la Lisabona – de consolidare a 
dreptului la alocaţie pentru locuinţă, cât şi a altor drepturilor sociale, pentru a putea 
permite o mobilitate reală a lucrătorilor;

Or. pl

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 36
Punctul 4a (nou)

4a.  consideră că amploarea tot mai mare a fenomenelor de segregare în domeniul 
spaţiilor locative şi de specializare socială a teritoriilor legate de condiţiile de cazare 
trebuie combătută în numele coeziunii teritoriale a Uniunii Europene şi că 
echilibrul social şi diversitatea socială a teritoriilor trebuie să călăuzească politicile 
Uniunii Europene şi a statelor membre; doreşte totodată ca amenajarea spaţiului 
comunitar să poată integra obiectivul de reechilibrare a teritoriilor stigmatizate 
social şi de reducere a diferenţelor în materie de coeziune;

Or. fr

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 37
Punctul 5

solicită Comisiei Europene să includă problema locuinţelor în dezbaterea privind 
oraşele şi dezvoltarea durabilă a regiunilor, precum şi în programul de lucru al 
grupului operativ inter-servicii înfiinţat pentru coordonarea politicilor care afectează 
dimensiunea urbană;

Or. pl

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 38
Punctul 6, al treilea marcator

● în ceea ce priveşte infrastructurile pentru electricitate şi gaz, dar şi pentru apă,
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canalizare şi încălzire (siguranţa sistemelor existente şi a tehnologiilor de reabilitare şi 
înlocuire a sistemelor de canalizare vechi);

Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 39
Punctul 6a (nou)

6a. insistă asupra responsabilităţii sociale pe care o deţin serviciile specializate din 
domeniul locativ; se referă în special la instrumente precum locuinţele cu un plafon 
maxim stabil al chiriei şi la construcţia de locuinţe sociale, care aduce o importantă 
contribuţie în furnizarea de servicii de bază către populaţie;

Or. de

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 40
Punctul 6a (nou)

6a.  consideră totodată că este important ca diversele aspecte ale dezvoltării durabile 
(solidaritate, mediu şi energie), precum şi accesibilitatea, sănătatea, siguranţa şi 
calitatea utilizării să fie tratate în mod coerent şi să se asigure compatibilitatea 
dintre costurile de îmbunătăţire a locuinţelor şi resursele financiare ale familiilor;

Or. fr

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 41
Punctul 6a (nou)

6a.        subliniază importanţa centrelor culturale, a dialogului intercultural, precum şi a 
proiectelor organizate în comun de mai multe cartiere, întrucât acestea facilitează 
integrarea diverselor comunităţi prezente în oraşe, periferii şi zonele rurale 
învecinate; 

Or. pl
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Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 42
Punctul 7

7. subliniază necesitatea de a extinde dezbaterea privind problematica specifică 
domeniului locuinţelor şi al habitatului din mediul rural, adesea neglijată, deşi acest 
mediu cumulează mai multe dezavantaje: venituri reduse ale populaţiei, habitat 
dispersat şi vetust, insuficienţa locuinţelor destinate închirierii, a locuinţelor sociale 
sau de alte tipuri; subliniază totodată importanţa acestor teme pentru primirea de 
noi populaţii şi pentru vitalitatea teritoriilor;

Or. fr

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 43
Punctul 7

7. subliniază necesitatea de a extinde dezbaterea privind locuinţele şi asupra locuinţelor 
din marile oraşe, din oraşele mici şi din mediul rural; consideră că oraşele mici atrag 
populaţia rurală nu doar prin locurile de muncă pe care le oferă, ci şi prin faptul că 
ele permit accesul la nivel mai ridicat de învăţământ şi de calificare, întrucât ele 
răspund anumitor nevoi în materie de sănătate sau de cultură; subliniază faptul că 
dezvoltarea acestui rol jucat de oraşele mici trebuie încurajată, întrucât el este 
strâns legat de restructurarea zonelor rurale, mai ales în ceea ce priveşte serviciile 
de sănătate, învăţământul secundar, dezvoltarea IMM-urilor în sectoare neagricole, 
a turismului, a balneoterapiei, etc.;

Or. pl

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 44
Punctul 7

7. subliniază necesitatea de a extinde dezbaterea privind locuinţele şi asupra locuinţelor 
din mediul rural şi de a ţine cont de specificitatea staţiunilor balneare şi a locurilor 
de vilegiatură;

Or. pl
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Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 45
Punctul 7

7. subliniază necesitatea de a extinde dezbaterea privind locuinţele şi asupra locuinţelor 
din mediul rural, mai ales în noile state membre, în care zonele rurale se confruntă 
cu mult mai multe dificultăţi decât zonele urbane în privinţa locuinţelor, ceea ce 
generează condiţii de viaţă inacceptabile şi transformarea a unor sate întregi în 
ghetouri rurale;

Or. en

Amendament depus de Jamila Madeira

Amendamentul 46
Punctul 7

7. subliniază necesitatea de a extinde dezbaterea privind locuinţele şi asupra locuinţelor 
din mediul rural şi de a consolida rolul şi contribuţia acesteia la o politică 
echilibrată de amenajare a teritoriului şi de luptă contra deşertificării zonelor 
rurale;

Or. pt

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 47
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază importanţa deosebită a dezvoltării oraşelor mici şi, în special, a rolului 
lor, întrucât el este strâns legat de restructurarea zonelor rurale, mai ales în ceea ce 
priveşte serviciile de sănătate, învăţământul secundar, dezvoltarea IMM-urilor în 
sectoare neagricole, a turismului, a balneoterapiei, etc.;

Or. pl

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 48
Punctul 7a (nou)

7 a. consideră că, în mediul rural, este indispensabil să se propună măsuri de încurajare 
a cumpărării, reabilitării sau renovării clădirilor vechi, să fie susţinute organismele 
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publice şi private care oferă consultanţă şi expertiză personalizată pentru instalarea 
persoanelor private şi a firmelor, şi să se îmbunătăţească oferta de locuinţe sociale 
publice şi private, noi sau renovate;

Or. fr

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 49
Punctul 8

8. îndeamnă statele membre să îmbunătăţească bazele de date şi să stabilească o 
analiză mai detaliată privind costurile locuinţelor pentru a putea lua în calcul mai bine 
eterogenitatea ocupării locuinţelor şi a utilizării infrastructurilor tehnice, sociale, 
culturale şi de transport  şi pentru a înţelege în scop preventiv problema locuinţelor 
din perspectiva globală a îmbătrânirii şi scăderii populaţiei, a modificării structurii 
familiale tradiţionale şi a situaţiei speciale a tinerilor;

Or. de

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 50
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să aprofundeze analiza privind costurile locuinţelor şi, în  plan 
mai larg, piaţa imobiliară, luând totodată în calcul mai bine eterogenitatea ocupării 
locuinţelor, îmbătrânirea populaţiei, (text eliminat) modificarea structurii familiale 
tradiţionale şi (text eliminat) situaţia specială a tinerilor;

Or. it

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 51
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să stabilească o analiză mai detaliată privind costurile locuinţelor şi 
cererea de locuinţe pentru a putea lua în calcul mai bine eterogenitatea ocupării 
locuinţelor şi pentru a înţelege problema locuinţelor din perspectiva globală a 
îmbătrânirii populaţiei, a modificării structurii familiale tradiţionale şi a situaţiei 
speciale a tinerilor;

Or. en
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Amendament depus de Ljudmila Novak

Amendamentul 52
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să stabilească o analiză mai detaliată privind costurile locuinţelor
pentru a putea lua în calcul mai bine eterogenitatea ocupării locuinţelor, nevoile 
copiilor şi ale tinerilor în materie de activităţi şi de modalităţi de recreere, şi pentru a 
înţelege problema locuinţelor din perspectiva globală a îmbătrânirii populaţiei, a 
modificării structurii familiale tradiţionale (text eliminat);

Or. sl

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 53
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază faptul că, având în vedere principiul subsidiarităţii, problemele legate de 
sectorul locuinţelor, ca subiect de competenţă naţională, ar trebui tratate în primul 
rând la nivel local şi că, din această perspectivă, autorităţile locale trebuie sprijinite;

Or. en

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 54
Punctul 8a (nou)

8a. solicită ca responsabilii naţionali şi locali să adopte măsuri care să faciliteze accesul 
tinerilor la o primă locuinţă;

Or. it

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 55
Punctul 9

9. consideră că, având în vedere complexitatea factorilor ce au influenţă asupra 
sectorului locuinţelor, este necesară adoptarea unei abordări integrate – bazate pe 
principiul subsidiarităţii şi al proximităţii – care ar asigura introducerea simultană a 
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diferitelor elemente ce fac posibile accesul la locuinţe şi îmbunătăţirea calităţii 
construcţiei, calitatea vieţii şi atractivitatea mediilor urbane;

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 56
Punctul 9

9. consideră că, având în vedere complexitatea factorilor ce au influenţă asupra 
sectorului locuinţelor, este necesară adoptarea unei abordări integrate – bazate pe 
principiul subsidiarităţii şi al proximităţii – care ar asigura introducerea simultană a 
diferitelor elemente ce fac posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii şi atractivitatea atât a
mediilor urbane, cât şi a celor rurale;

Or. en

Amendament depus de Ljudmila Novak

Amendamentul 57
Punctul 9

9. consideră că, având în vedere complexitatea factorilor ce au influenţă asupra 
sectorului locuinţelor, este necesară adoptarea unei abordări integrate – bazate pe 
principiul subsidiarităţii şi al proximităţii – care ar asigura introducerea simultană a 
diferitelor elemente ce fac posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor de toate 
vârstele şi atractivitatea mediilor urbane;

Or. sl

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 58
Punctul 9a (nou)

9a. subliniază că, în măsura în care majoritatea locuinţelor sociale nu se află într-un 
mediu foarte favorabil sănătăţii şi nu dispun de o calitate ce poate asigura condiţii 
bune de viaţă, nu numai că sectorul locuinţelor trebuie promovat prin activităţi de 
dezvoltare regională finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, ci 
trebuie îmbunătăţite sănătatea şi mediul locuitorilor din locuinţele sociale şi, în 
acest fel, calitatea vieţii acestora;

Or. hu
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 59
Punctul 10

10. consideră, de asemenea, că o astfel de abordare are şanse mai mari de reuşită dacă este 
realizată de către autorităţile locale şi regionale care pot asigura o viziune de 
ansamblu, o coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse în aplicare în 
aglomerările urbane şi o viziune pe termen lung asupra dezvoltării aglomerării urbane; 
(text eliminat)

Or. pt

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 60
Punctul 10

10. consideră, de asemenea, că o astfel de abordare are şanse mai mari de reuşită dacă este 
realizată de către autorităţile locale care pot asigura o viziune de ansamblu, o 
coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse în aplicare (text eliminat) şi o 
viziune pe termen lung asupra dezvoltării zonelor urbane şi rurale; în consecinţă, 
îndeamnă statele membre să implice oraşele în programarea şi gestionarea fondurilor 
structurale destinate să cofinanţeze acţiunile urbane eligibile în cadrul programelor 
operaţionale, şi să le încredinţeze punerea lor în aplicare;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 61
Punctul 10

10. consideră, de asemenea, că o astfel de abordare are şanse mai mari de reuşită dacă este 
realizată de către autorităţile locale care pot asigura o viziune de ansamblu, o 
coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse în aplicare în aglomerările urbane 
şi o viziune pe termen lung asupra dezvoltării aglomerării urbane; în consecinţă, 
îndeamnă statele membre, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/199, să implice oraşele în 
programarea şi gestionarea fondurilor structurale destinate să cofinanţeze acţiunile 
urbane eligibile în cadrul programelor operaţionale, şi să le încredinţeze punerea lor în 
aplicare;
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Or. pl

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 62
Punctul 10

10. consideră, de asemenea, că o astfel de abordare are şanse mai mari de reuşită dacă este 
realizată de către autorităţile locale care pot asigura o viziune de ansamblu, o 
coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse în aplicare în aglomerările urbane 
şi o viziune pe termen lung asupra dezvoltării aglomerării urbane; în consecinţă, 
îndeamnă statele membre să implice oraşele în programarea şi gestionarea fondurilor 
structurale destinate să cofinanţeze acţiunile urbane eligibile în cadrul programelor 
operaţionale, şi să le încredinţeze punerea lor în aplicare şi responsabilitatea 
financiară a acestora;

Or. de

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 63
Punctul 10a (nou)

10a. invită statele membre, precum şi autorităţile locale să controleze dacă, în cursul 
elaborării programelor de locuinţe care beneficiază de subvenţii comunitare, 
colectivităţile locale efectuează, în conformitate cu recomandarea Preşedenţiei 
finlandeze intitulată „Sănătatea în toate politicile” (Health in all policies), la o 
evaluare a impactului asupra sănătăţii, care să permită crearea unui mediu sănătos 
pentru persoanele defavorizate social;

Or. hu

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 64
Punctul 11

11. insistă asupra necesităţii dialogului şi a consultării între diferitele niveluri ale 
autorităţilor locale, regionale şi guvernamentale, pentru a se asigura coerenţa 
intervenţiei publice, printr-o coordonare orizontală (între toate politicile comunitare 
privind locuinţele), verticală (între actorii care se ocupă de locuinţe la diferite niveluri 
– european, naţional, regional şi local – ) şi mixtă (între autorităţile publice, actorii 
socio-economici şi societatea civilă);
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Or. pl

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 65
Punctul 11

11. insistă asupra necesităţii dialogului şi a consultării între diferitele niveluri ale 
autorităţilor locale, regionale şi guvernamentale, pentru a se asigura coerenţa 
intervenţiei publice, printr-o coordonare orizontală (între toate politicile comunitare 
privind locuinţele), verticală (între actorii care se ocupă de locuinţe la diferite niveluri 
– european, naţional, regional şi local – ) şi mixtă (între autorităţile publice, actorii 
socio-economici şi societatea civilă);

Or. pt

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 66
Punctul 11

11. insistă asupra necesităţii dialogului şi a consultării între diferitele niveluri ale 
autorităţilor locale, regionale şi guvernamentale, pentru a se asigura coerenţa şi 
responsabilitatea socială a intervenţiei publice, printr-o coordonare orizontală (între 
toate politicile comunitare privind locuinţele), verticală (între actorii care se ocupă de 
locuinţe la diferite niveluri – european, naţional, local –) şi mixtă (între autorităţile 
publice, actorii socio-economici şi societatea civilă);

Or. de

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 67
Punctul 11

11. insistă asupra necesităţii dialogului şi a consultării între diferitele niveluri ale 
autorităţilor locale, regionale şi guvernamentale, pentru a se asigura coerenţa 
intervenţiei publice, printr-o coordonare orizontală (între toate politicile comunitare 
privind locuinţele), verticală (între actorii care se ocupă de locuinţe la diferite niveluri 
– european, naţional, local – ) şi mixtă (între autorităţile publice, actorii socio-
economici şi societatea civilă); solicită totodată o puternică participare a rezidenţilor 
în definirea unor opţiuni comune în privinţa activităţilor de revitalizare, de 
reabilitare, de gestiune şi de a conservare a mediului urban;
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Or. it

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 68
Punctul 11

11. insistă asupra necesităţii dialogului şi a consultării între diferitele niveluri ale 
autorităţilor locale, regionale şi guvernamentale, pentru a se asigura coerenţa 
intervenţiei publice, printr-o coordonare orizontală (între toate politicile comunitare 
privind locuinţele), verticală (între actorii care se ocupă de locuinţe la diferite niveluri 
– european, naţional, local – ) şi mixtă (între autorităţile publice, actorii socio-
economici şi societatea civilă); consideră că acest dialog trebuie să asocieze în mod 
deplin locuitorii şi organizaţiile lor la luarea deciziilor referitoare la cadrul lor de 
viaţă;

Or. fr

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 69
Punctul 12

12. îndeamnă la o mai bună coordonare a fluxurilor financiare şi a politicilor cu incidenţă 
asupra locuinţelor, asigurându-se, în special, că acţiunile sprijinite de FEDER, 
instrumentele financiare JESSICA şi JEREMIE, precum şi cel de-al şaptelea program-
cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi celelalte iniţiative comunitare, naţionale, 
regionale şi locale în domeniul locuinţelor şi al renovării urbane sunt complementare;

Or. pt

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 70
Punctul 12

12. îndeamnă la o mai bună coordonare a fluxurilor financiare şi a politicilor cu incidenţă 
asupra locuinţelor, asigurându-se, în special, că acţiunile sprijinite de FEDER, 
instrumentele financiare JESSICA şi JEREMIE, precum şi cel de-al şaptelea program-
cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi celelalte iniţiative comunitare, naţionale şi 
locale în domeniul locuinţelor destinate renovării urbane şi rurale sunt 
complementare;

Or. en
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Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 71
Punctul 12

12. îndeamnă la o mai bună coordonare a fluxurilor financiare şi a politicilor cu incidenţă 
asupra locuinţelor, asigurându-se, în special, că acţiunile sprijinite de FEDER, 
instrumentele financiare JESSICA şi JEREMIE, precum şi cel de-al şaptelea program-
cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi celelalte iniţiative comunitare, naţionale şi 
locale în domeniul locuinţelor şi al renovării urbane sunt complementare şi că în 
special imobilele de locuinţe din cartierele istorice ale oraşelor sunt modernizate şi 
renovate;

Or. pl

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 72
Punctul 12

12. îndeamnă la o mai bună coordonare a fluxurilor financiare şi a politicilor cu incidenţă 
asupra locuinţelor, asigurându-se, în special, că acţiunile sprijinite de FEDER, 
instrumentele financiare JESSICA şi JEREMIE, precum şi cel de-al şaptelea program-
cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi celelalte iniţiative comunitare, naţionale şi 
locale în domeniul locuinţelor şi al renovării urbane sunt complementare; solicită ca 
operaţiunile din sectorul locuinţelor finanţate prin FEDER să poată fi destinate 
tuturor celor 27 de state membre;

Or. fr

Amendament depus de Gisela Kallenbach şi Elisabeth Schroedter

Amendamentul 73
Punctul 13a (nou)

13a. solicită Comisiei ca,  în cursul controlului intervenţiilor realizate prin Fondurile 
structurale, să asigure, în cadrul finanţării construcţiilor de locuinţe din Fondurile 
Structurale Europene, deplina respectare a considerentului 6 din Regulamentul 
(CE) nr. 1080/2006 (din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională) şi să se asigure că operaţiunile de construcţie de locuinţe subvenţionate, 
cu chirii sociale cu un plafon fix, conforme principiului de ajutor public, pot pune 
la dispoziţia categoriilor sociale defavorizate locuinţe adecvate;

Or. de
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Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 74
Punctul 14

14. îşi confirmă sprijinul pentru consolidarea parteneriatului între autorităţile publice, 
actorii socio-economici şi societatea civilă (text eliminat); 

Or. pl

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 75
Punctul 14

14. îşi confirmă sprijinul pentru consolidarea parteneriatului între autorităţile publice, 
actorii socio-economici şi societatea civilă, care să nu se limiteze doar la 
parteneriatul public-privat (PPP);

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendement 76
Punctul 14a (nou)

14a. subliniază importanţa pe care ar putea-o avea parteneriatele public-privat în 
modernizarea imobilelor prefabricate şi regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate, îndeosebi în noile state membre; invită puterile publice să aplice acest 
model în realizarea proiectelor din domeniul locuinţelor;

Or. pl

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 77
Punctul 14a (nou)

14a. subliniază necesitatea susţinerii cooperativelor de locuinţe, care joacă un rol 
important în Europa în furnizarea de locuinţe în scop nelucrativ;

Or. en
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Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 78
Punctul 18

18. subliniază importanţa schimbului de bune practici în materie de politică de locuinţe şi 
îndeamnă Comisia să dezvolte reţele tematice pentru locuinţe, similare celor instituite 
în cadrul programului URBACT; în acest context, salută iniţiativa Comisiei 
„Regiunile, actori ai schimbării economice” (COM(2006)0675) şi aşteptă (text 
eliminat) prezentarea modalităţilor de punere în aplicare a acestei iniţiative; 

Or. it

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 79
Punctul 18

18. subliniază importanţa schimbului de bune practici în materie de politică de locuinţe şi 
îndeamnă Comisia să dezvolte reţele tematice pentru locuinţe, similare celor instituite 
în cadrul programului URBACT; solicită, în plus, înfiinţarea unei reţele tematice 
similare destinate schimburilor de bune practici între regiunile rurale care 
întreprind acţiuni de pionierat în privinţa inovaţiei în materie de locuinţe şi de 
mediu rural în acest context, salută iniţiativa Comisiei „Regiunile, actori ai schimbării 
economice” (COM(2006)0675) şi aşteptă cu nerăbdare prezentarea modalităţilor de 
punere în aplicare a acestei iniţiative;

Or. en

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 80
Punctul 19

19. îndeamnă Comisia să creeze un site internet în toate limbile Uniunii care să poată 
deveni un forum de cooperare, de schimb de informaţii şi de bune practici după 
modelul reţelei europene de cunoştinţe privind politicile urbane (EUKN - European 
Urban Knowledge Network);

Or. pl
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Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 81
Punctul 19

19. îndeamnă Comisia să creeze un site internet care să poată deveni un forum de 
cooperare, de schimb de informaţii şi de bune practici între reţele europene care 
cunosc problemele legate de domeniul locuinţelor, cum este, în special, cazul reţelei 
europene de cunoştinţe privind politicile urbane (EUKN - European Urban Knowledge 
Network);

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 82
Punctul 19

19. îndeamnă Comisia să creeze un site Internet care să poată deveni un forum de 
cooperare, de schimb de informaţii şi de bune practici după modelul reţelei europene 
de cunoştinţe privind politicile urbane (EUKN - European Urban Knowledge 
Network); subliniază, în plus, faptul că un astfel de forum de cooperare şi de schimb 
de informaţii şi de bune practici ar trebui înfiinţat şi în domeniul locuinţelor şi al 
inovaţiei pentru mediul rural;

Or. en

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 83
Punctul 20

20. solicită Comisiei să pregătească un studiu care să arate repartizarea tip a 
competenţelor şi a responsabilităţilor între nivelurile naţional, regional şi local, să 
precizeze cadrul juridic pentru sectorul locuinţelor în diferitele state membre (EU-27) 
şi să permită luarea unor decizii conştiente şi identificarea posibilelor domenii de 
acţiune ale UE în ceea ce priveşte problema locuinţelor, cu scopul de a asigura pentru 
măsurile comunitare o veritabilă valoare adăugată în raport cu acţiunile naţionale, 
regionale şi locale;

Or. pl
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Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 84
Punctul 20

20. solicită Comisiei să pregătească un studiu care să arate repartizarea competenţelor şi a 
responsabilităţilor între nivelurile naţional, regional şi local, să precizeze cadrul juridic 
pentru sectorul locuinţelor în diferitele state membre (EU-27) şi să permită luarea unor 
decizii conştiente şi identificarea posibilelor domenii de acţiune ale UE în ceea ce 
priveşte problema locuinţelor, cu scopul de a asigura pentru măsurile comunitare o 
veritabilă valoare adăugată în raport cu acţiunile naţionale, regionale şi locale, ţinând 
cont de prioritatea pe care o are misiunea de interes general a statelor membre de a 
furniza tuturor locuitorilor  Uniunii o locuinţă decentă şi la un preţ accesibil;

Or. fr

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 85
Punctul 22

22. subliniază importanţa formării pe teren a unor operatori care să aibă o pregătire 
specifică în domeniul planificării urbane, al contrucţiilor, al reabilitării, al gestiunii 
şi conservării patrimoniului imobiliar existent şi încurajează acţiunile de formare în 
cadrul Fondului Social European (FSE);

Or. it

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 86
Punctul 23

23. subliniază cât este de important ca autorităţile responsabile de amenajarea teritoriului 
să ia în calcul – în faza de identificare a politicilor de amenajare a teritoriului şi de 
planificare a intervenţiilor – accesibilitatea locuinţelor şi a serviciilor publice, precum 
şi a mijloacelor de transport urban, pentru persoanele cu handicap;

Or. pl
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Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 87
Punctul 23

23. subliniază cât este de important ca autorităţile responsabile de amenajare a teritoriului 
să ia în calcul – în faza de identificare a politicilor de amenajare a teritoriului, de 
planificare şi de execuţie a intervenţiilor – accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap;

Or. pl

Amendament depus de Ljudmila Novak

Amendamentul 88
Punctul 23

23. subliniază cât este de important ca autorităţile responsabile de amenajare a teritoriului 
să ia în calcul – în faza de identificare a politicilor de amenajare a teritoriului şi de 
planificare a intervenţiilor – accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, care 
trebuie să prevadă totodată spaţii de joacă şi de recreere destinate copiilor şi 
tinerilor;

Or. sl

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 89
Punctul 23a (nou)

23a. subliniază importanţa pe care o au mijloacele de transport ecologice, funcţionale şi 
ieftine care, făcând legătura între domiciliu şi locul de muncă s-ar putea substitui 
automobilului personal; invită Comisia să elaboreze modele de comunicare optimă;

Or. pl

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 90
Punctul 25

25. îndeamnă autorităţile naţionale, regionale şi locale să identifice situaţiile diverse în 
care se află  oraşele şi teritoriile din statele membre;
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Or. pt

Amendament depus de Jamila Madeira

Amendamentul 91
Punctul 25

25. îndeamnă autorităţile naţionale şi locale să identifice situaţiile diverse în care se află  
oraşele şi teritoriile din statele membre, precum şi să stabilească şi să revizuiască 
propria politică de locuinţe, bazându-se pe principiul viabilităţii pe termen lung;

Or. pt

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 92
Punctul 25a (nou)

25a.     solicită autorităţilor naţionale, regionale şi locale să se implice de urgenţă în 
atingerea unuia dintre obiectivele prioritare ale politicii de locuinţe, respectiv 
remedierea problemei persoanelor fără adăpost;

Or. en

Amendament depus de Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro şi Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 93
Punctul 25a (nou)

25a.     îndeamnă autorităţile naţionale, regionale şi locale să abordeze de urgenţă unul 
dintre segmentele prioritare ale politicii de locuinţe, şi anume problema persoanelor 
fără adăpost;

Or. fr

Amendament depus de Alain Hutchinson

Amendamentul 94
Punctul 25a (nou)

25a. invită Conferinţa Preşedinţilor să încredinţeze Comisiei pentru dezvoltare regională 
sarcina de a redacta un raport din proprie iniţiativă privind adoptarea unei 
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propuneri de Cartă europeană a locuinţei, elaborată în temeiul textului adoptat de 
Intergrupul pentru locuinţe urbane la 26 aprilie 2006;

Or. fr


