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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общинските жилища в Европейския съюз
2012/2293(INI)

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 3, параграф 
3 от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
членове 9, 148, 151, 153 и 160 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-
специално член 34 от нея,

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта, по-специално член 
30 (право на закрила срещу бедност и социално изключване), член 31 (право на 
жилище) и член 16 (право на семейството на социална, правна и икономическа 
защита),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година за ефективното прилагане на бюджетното 
наблюдение в еврозоната1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите политики2,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 
година за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при прекомерен дефицит3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки за коригиране 
на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси,

                                               
1 ОВ L 306 от 23.11.2011 г.
2 ОВ L 306 от 23.11.2011 г.
3 ОВ L 306 от 23.11.2011 г.
4 ОВ L 306 от  23.11.2011 г.
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– като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година 
относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към 
възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейската 
платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за 
социално и териториално сближаване (COM(2010)0758), становището на 
Европейския икономически и социален комитет, становището на Комитета на 
регионите по тази тема и резолюцията си от 15 ноември 2011 г., във връзка с 
това2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1081/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд за и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1784/19993,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/19994,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/19995,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006(COM(2011)0615),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за 
регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна 
на Регламент (EО) № 1080/2006 (COM(2011)0614),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г., озаглавено 
„Европейски план за икономическо възстановяване“ (COM(2008)0800),

                                               
1 ОВ L 306 от 23.11.2011 г.
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0495.
3 ОВ L 210 от 31.7.2006 г.
4 ОВ L 210 от 31.7.2006 г.
5 ОВ L 201 от 31.7.2006 г.
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– като взе предвид  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на 
директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО 1 и своята резолюция от 15 декември 2012 г. във връзка с това 2,

– като взе предвид Директива на Съвета 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) 3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 март 2011 г.: „Реформа на 
правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически 
интерес” (СOM(2011)0146) и своята резолюция от15 ноември 2011 г. във връзка с 
това4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за ефективно 
прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз“ 
(COM(2010)0573),

– като взе предвид съобщението на Комисията, „Рамка на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173),

– като взе предвид статистическите данни относно доходите и условията на живот в 
ЕС и прессъобщението на Евростат от 8 февруари 2012 г.5,

– като взе предвид Решение № 1098/2008/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 октомври 2008 г. година относно Европейската година на борбата с 
бедността и социалното изключване (2010 г.)6,

– като взе предвид Декларацията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно 
Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване: съвместни 
усилия за борба с бедността през 2010 г. и след това7,

– като взе предвид доклада от 18 февруари 2011 г. на доклада на Комитета за 
социална закрила, озаглавен „Оценката на социалното измерение на 
стратегията „Европа 2020“: доклад за 2011 г. на Комитета за социална закрила”8, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 февруари 
2010 г., озаглавен „Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното 
приобщаване” (SEC(2010)0098),

                                               
1 ОВ L 315 от 14.11.2012 г.
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0485.
3 ОВ L 347 от 11.12.2006 г.
4 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
6 ОВ L 298 от 7.11.2008 г., стp. 20.
7 Съвет на ЕС, 3053 заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси, Брюксел, 6 декември 2010 г.
8 Доклад на Комитета за социална закрила до Съвета, Съвет на ЕС, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 

SAN 30, 18 февруари 2011 г.
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– като взе предвид доклада от 15 февруари 2010 г. на Комитета за социална закрила, 
озаглавен „Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното 
приобщаване за 2010 г.”1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно „Проблемите при определянето на социалното жилищно настаняване 
като услуга от общ икономически интерес “2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите по темата „Към 
европейска програма за социални жилища” 3,

– като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г. относно социален 
инвестиционен пакт като отговор на кризата4,

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“5,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на 
политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на стратегията 
„ЕС 2020“6,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 септември 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта 
на държавите членки: част II на Интегрирани насоки Европа 20207,

– като взе предвид резолюцията си от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, 
икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които 
трябва да се предприемат8,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно бъдещето за 
социалните услуги от общ интерес9,

– като взе предвид резолюцията си от 10 май 2007 г. относно жилищата и 
регионалната политика 10,

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно стратегия на 
ЕС за борба срещу бездомността11,

                                               
1 Доклад на Комитета за социална закрила до Съвета, Съвет на ЕС, 6500/10 SOC115  ECOFIN 101 FSTR 8 

EDUC 31 SAN 33 от, 15 февруари 2010 г.
2 CESE, 597/2012-TEN/484, 13 декември 2012 г.
3 CdR 71/2011 окончателен, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2012)0419.
5 OВ C 236 E от 12.8.2011 г., стр. 57.
6 OВ C 161 E от 31.5.2011 г., стр. 120.
7 OВ C 308 E от 20.10.2011 г., стр. 116.
8 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0376.
9 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0319.
10 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2007)0183.
11 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0383.
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– като взе предвид своите писмени декларации от 22 април 2008 г. за премахване на 
уличната бездомност 1 и от 16 декември 2010 г. относно стратегията на ЕС за 
борба срещу бездомността2,

– като взе предвид окончателните препоръки на Европейската консенсусна 
конференция от 9 и 10 декември 2010 г. относно бездомността,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по регионално развитие и комисията по правата на 
жените и равенството между половете (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че правото на жилище и основно право, което е предпоставка за 
достъп до останалите основни права и за достоен живот; че гарантирането на достъп 
до прилично жилище е международно задължение на държавите членки, което 
Съюзът трябва да вземе предвид; 

Б. като има предвид, че държавите членки гарантират определянето и организирането 
на успоредно предлагане на социални жилища в допълнение към спонтанно 
присъстващото предлагане на пазара;

В. като има предвид, че социалните жилища играят ключова роля за прилагането на 
стратегията „Европа 2020”;

Популяризиране на ролята на социален и макроикономически буфер на 
социалното жилищно настаняване
1. отбелязва, че поради настоящата икономическа и социална криза нуждата от 

достъпни жилища може все по-рядко да бъде задоволена единствено от частния 
сектор и че увеличаването на цените на жилищата и не енергията допринасят за 
нарастване на риска от бедност и за социалното изключване; изразява 
безпокойство във връзка с отражението на мерките за бюджетни ограничения като 
намаляването на помощите за жилищно настаняване;

2. припомня, че съгласно протокол 26 от ДФЕС, публичните органи разполагат със 
свободата да определят организацията, финансирането и целевата група на 
сектора на социалното жилищно настаняване, за да отговори на местните нужди; 
счита, че тази намеса представлява средството, с което публичните органи могат 
да реагират на проблемите на пазара, за да гарантират универсален достъп до 
прилични жилища на достъпна цена;

3. припомня на държавите членки и на Комисията, че направените разходи в сектора 
на социалното жилищно настаняване позволяват да се реагира на неотложната 
социална ситуация и в качеството на стратегически социални инвестиции да 
допринесат в дългосрочен план за създаването на работни места, които не могат 
да бъдат делокализирани, за стабилизиране на икономиката чрез 

                                               
1 OВ C 259 E, от 29.10.2009 г., стр. 19.
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0499.
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предотвратяването на балони в сферата на недвижимите имоти, за провеждане на 
борба срещу изменението на климата и за преборване на енергийната бедност; 
призовава държавите членки и Комисията да включат инвестициите в социално 
жилищно настаняване в рамките на европейския семестър, като добавят към това 
и оценка на целите, свързани с борбата срещу балоните в сферата на недвижимите 
имоти и с тяхното предотвратяване;

4. подчертава необходимостта от засилване проследяването на социалните 
инвестиции в рамките на пакт за социалните инвестиции, с цел да се засили 
икономическото и бюджетното управление на Съюза, като се включат 
инвестициите в социално жилищно настаняване; 

5. предлага създаването на Европейски център за мониторинг на жилищното 
настаняване, с цел да са развива познанието за ситуацията с жилищното 
настаняване, и по-специално социалното жилищно настаняване, въз основа на 
надеждни статистически показатели;

Насърчаване на инвестициите за местната заетост и за екологосъобразната 
икономика
6. подчертава антицикличната роля на сектора на жилищното настаняване в полза на 

икономическото възстановяване благодарение на подкрепата за сектора за 
възстановяването и реновирането, за произтичащи от това устойчиви местни 
работни места, които не могат да бъдат делокализирани, а именно благодарение 
на големия интензитет на работната ръка в този сектор, на развиването на 
екологосъобразни филиали в местната икономика и на ефекта на въздействието 
върху останалата част от икономиката;

7. подчертава добавената стойност към местната заетост и значителното отражение 
на лоста върху инвестициите, генерирани от прякото действие на структурните 
фондове за периода 2007-2013 г. в сектора на социалното жилищно настаняване;

8. подкрепя допустимостта в структурните фондове за периода 2014-2020 г. на 
приоритетните инвестиции по отношение на реновирането с цел енергийна 
ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия в социалните 
жилища, на интегрирани действия за трайно развитие на градските райони, на 
достъп до жилища на маргинализираните общности и популяризиране на 
социалните предприятия;

9. насърчава държавите членки и заинтересованите страни като цяло да отделят 
значително място на инвестициите в полза на социалното жилищно настаняване в 
националните програми за реформа и в стратегическите линии на споразуменията 
за партньорство за периода 2014-2020 г.;

10. настоятелно призовава държавите членки да задържат бюджета за МФР 2014-2020 
на амбициозно равнище, като за тази цел политиката на сближаване бъде 
разглеждана като двигател на излизането от кризата; призовава държавите членки 
да улеснят и ускорят прехвърлянето на неизползваните средства от структурните 
фондове към проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
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източници в социалното жилищно настаняване за програмния период 2007-2013 
г., предвид заключенията на Европейския пакт за растеж и работни места;

11. призовава държавите членки да насърчават използването на помощи по 
програмата „Хоризонт 2020” и използването на финансови инструменти и на 
програми за подпомагане развитието на проекти, предлагани от структурните 
фондове, ЕИБ, ЕБВР и Европейския фонд за енергийна ефективност с цел 
стимулиране на качествено производство и реновация на социалните жилища;

12. приканва Комисията да предостави на държавите членки други възможни 
източници на финансиране за насърчаване на предлагането и реновирането на 
социалните жилища като социални инвестиции и да запази намаления процент 
ДДС, приложим за тези инвестиции, за голямата интензивност на работна ръка в 
сектора и за слабото и въздействие върху вътреобщностната търговия;

13. призовава отговорните публични органи да адаптират бързо своите образователни 
системи и системите за професионално обучение, така че да се стимулира достъпа 
на младите до филиалите на екологосъобразната икономика и до новите 
екологосъобразни работни места;

Борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване и сближаване
14. припомня, че упражняването на правото на жилищно настаняване обуславя 

пълното упражняване на останалите основни свободи, в това число на 
политическите и на социалните права;

15. призовава Агенцията на европейския съюз за основните права да извърши 
проучване за оценка на ефективността и на условията за прилагане на правото на 
жилищно настаняване в държавите членки;

16. препоръчва на държавите членки да разработят интегрирани политики за 
гарантиране на достъпът на всички лица до прилично и достъпно жилище, които 
имат за цел:

- подпомагането, по-конкретно, на предлагането на качествени и много 
социални жилища;

- съчетаването на програмите за разширяване на набора от социални жилища с 
политика за достъп до други съществени обществени услуги;

- разрушаване на често срещаните затруднения при достъпа до прилични 
жилища за лицата от най-уязвимите прослойки като мигрантите и младите 
хора; 

- прилагане на ефикасни политики за превенция на експулсиране, като се счита, 
че е по-евтино за отговорните органи да поемат наемите и просрочените 
задължения за наеми на лицата, застрашени от експулсиране;

- изготвяне на конкретни програми за бездомните лица, към които да има мерки 
за социално подпомагане; 

17. препоръчва на държавите членки и на отговорните органи да опростят 
заявленията за социално жилищно настаняване и да подобрят прозрачността и 
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безпристрастността при присъждането на жилищата, за да се заличи всякаква 
дискриминация и феномена на избягване на най-уязвимите лица, които водят до 
засилване на пространствената сегрегация;

Борба срещу енергийната бедност
18. изразява безпокойство във връзка с нарастването на енергийната бедност, която 

засяга между 50 и 125 милиона европейски жители;

19. призовава държавите членки да определят явлението „енергийна бедност”; 
припомня, че енергийната бедност не може да се разглежда единствено от гледна 
точка на разходите и на цената на енергията, е че тя има също така количествено 
измерение, свързано по-конкретно с поведението и навиците в сферата на 
потреблението на жителите;

20. призовава настоятелно държавите членки да предприемат интегрирани мерки за 
провеждане на борба срещу енергийната бедност, въз основа на местни енергийни 
одити, като се облекчат разходите за енергия на най-уязвимите домакинства 
(социални тарифи, навременни помощи или помощи, добавени към други 
социални помощи, предотвратяване на неплатените сметки, защита срещу 
прекъсването на захранването) и като се подкрепят съпътстващи мерки за 
жителите в посока по-пестеливо поведение, като същевременно се насърчава 
подобряването на енергийните показатели на жилищата, които имат най-голяма 
потребление на енергия, чрез финансови лостове, които да бъдат ефикасни в 
дългосрочен план;

21. приканва държавите членки да съставят национални бази данни, свързани с 
енергийната бедност, и да ги предоставят на Европейски център за мониторинг на 
жилищното настаняване;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на националните парламенти и на правителствата на 
държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Ползата от този доклад е да се покаже в каква степен секторът на социалното жилищно 
настаняване представлява лост, с който Европейският съюз да бъде подпомогнат за 
излизане от икономическата, социалната и екологичната криза. Според прогнозите, 
броят на европейски граждани, живеещи в социални жилища, възлиза на 25 милиона. 
Всички държави членки с изключение на Гърция разполагат с набор от социални 
жилища с различен размер в зависимост от държавата, по-специално между държавите 
на Запад и последно присъединилите се държави от Изток. Нуждите от социални 
жилища са различни в отделните държави, в градските и селските райони и в самите 
градски райони между центъра и периферните зони.

Социалното жилищно настаняване е отговор, наред с редица други, от страна на 
публичните органи на невъзможността на пазара на жилища да отговори на нуждите от 
жилища като цяло и да гарантира за всички достъп до прилично жилище при разумна 
цена или наем. 

Държавите членки на ЕС гарантират определянето и организирането на 
предлагане, успоредно със социалните жилища, като допълнение към спонтанно 
присъстващото предлагане на пазара, при конкретни условия за достъп и цени, което се 
извършва от субекти с идеална цел, учредени специално за тази цел, но също така и от 
частни инвеститори, юридически или физически лица, които имат мандат за тази цел, 
финансирани от националните, регионалните или местните публични органи. 

Трябва да се отбележи, че въпреки тези механизми за редица граждани на Съюза 
достъпът до прилично жилище вече не е финансово достъпен. През 2010 г. 5,7% от 
населението в Европа е страдало от лишаване от жилище 1, докато Социалната харта, 
преразгледана от Съвета на Европа определя цел за постепенно премахване на 
явлението „бездомност”. Освен това 17,86% са живели в пренаселени или непристойни 
жилища, а 10,10% от домакинствата са били изправени пред допълнителен разход за 
жилище, който е надхвърлял 40% от наличните им доходи.

Неспособността на пазара да задоволи всичките нужди от жилищно настаняване не 
засяга единствено лицата, които чисто и просто са изключени от достъпа до жилище, а 
също така лицата, помещаващи се в нехигиенично, неприспособено или пренаселено 
жилище.

Съществува социална неотложност от инвестиране в сектора на жилищното 
настаняване. Европа преживява сериозна криза в жилищното настаняване, която има 
вероятност да се влоши въпреки трусовете, които редовно мобилизират общественото 
мнение в Европа през зимните периоди, когато положението на бездомните лица се 
оказва непоносимо.

Социалните неравенства се задълбочават, процентът на безработицата рязко нараства, 
120 милиона европейци са бедни или изложени на риск от бедност, а пазарът на 
частните жилища все по-трудно отговаря на нарастващата нужда на най-бедните 

                                               
1 Източник: Europe Information Service S.A.
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домакинства навсякъде в Европа. С бума на наемите и на цените на енергията, 
социалните помощи за жилищно настаняване са подставени под натиск докато 
същевременно кризата с дълга кара държавите да жертват социалните разходи, дори да 
намаляват социалния жилищен фонд в ущърб на социалното и териториалното 
сближаване. Прилагането на правото на прилично и достъпно жилище, което все пак 
създава предпоставка за достъпа до основните права, се превръща във все по-трудно 
изпълнимо.

Социалното приобщаване трябва да се уповава на достатъчно предлагане на достъпни и 
качествени социални жилища, за да бъдат разрешени свързаните с тях 
предизвикателства от хигиенно естество. То трябва също да разполага със средства за 
провеждане на борба срещу енергийната бедност и да се основава на обективни и 
прозрачни критерии при присъждането на жилища, съгласно адекватно управление, за 
да се насърчава интегриран подход и социалната десегрегация и за да се провежда 
борба срещу дискриминацията. 

Инвестирането в социалното жилищно настаняване представлява също така даването 
на отговор на застаряването на населението и на зависимостта на възрастните лица, на 
специфичните нужди на младите хора, както и на приобщаването на 
маргинализираните общности и на бездомните лица. 

В икономически аспект инвестирането в социалното жилищно настаняване
представлява помощ за сектора на строителството, който беше засегнат в значителна 
степен от кризата, както и на сектора на възстановяването и по-специално на сектора на 
възстановяването на енергийната ефективност и на възобновяемите енергийни 
източници, които са сектори с висока производителност и източник на 
екологосъобразни местни работни места, които не могат да бъдат делокализирани.

Жилищният сектор представлява най-големият потенциал за енергоспестяване след 
сектора на транспорта. Социалното жилищно настаняване може следователно да 
допринесе за постигане на целите, свързани с климата, на стратегията „Европа 2020” и 
по този начин да предложи вариант за реагиране на неотложната ситуация от 
екологично естество, като същевременно намали енергийните разходи на 
домакинствата и енергийната зависимост.

Наличието на достатъчно предлагане на социални жилища допринася за смекчаване на 
размаха на циклите в сектора на недвижимите имоти и на феномените на балони в 
сферата на недвижимите имоти, които дестабилизират икономиките. Инвестициите в 
социални жилища трябва да бъдат отчетени в по-голяма степен в системата за 
макроикономически и бюджетен надзор на Съюза.

Трябва да се изтъкне добавената стойност на структурните фондове и на заемите от 
ЕИБ за стимулиране на инвестициите в социалното жилищно настаняване. Тези 
фондове позволяват по-специално развитието на непрекъснатото и професионалното 
обучение в екологосъобразните филиали и създаването на хиляди местни, достойни 
работни места, които не могат да бъдат делокализирани. Тези средства трябва да бъдат 
гарантирани в достатъчен размер в следващата многогодишна финансова рамка, а 
тяхното използване, както и преразпределянето на неизползваните средства в полза на 
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социалното жилищно настаняване да бъдат улеснени.


