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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sociálním bydlení v Evropské unii
(2012/2293(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, 
a s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 9, 148, 151, 
153 a 160 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 34,

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu, zejména na článek 30 (právo na 
ochranu před chudobou a sociálním vyloučením), článek 31 (právo na bydlení) a článek 
16 (právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu) této charty,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, (COM(2010)2020),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 
16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik2,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy,

– s ohledem na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. dubna 2012 nazvané „Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (COM(2012)0173),

                                               
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011.
2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011.
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011.
4 Úř. věst. L 306, 23.11.2011.
5 Úř. věst. L 306, 23.11.2011.
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost" 
(COM(2010)0758), stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, 
stanovisko Výboru regionů k tomuto tématu a jeho usnesení v této souvislosti ze dne 
15. listopadu 20111,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/19992,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19993,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/19994,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních 
ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2008 nazvané „Plán evropské 
hospodářské obnovy“ (COM(2008)0800),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 
2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES5, a na související usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 15. prosince 20126,

– s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty7,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. března 2011 nazvané „Reforma pravidel státní 
podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu“ (COM(2011)0146) a na 
související usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 20111,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0495.
2 Úř. věst. L 210, 31.7.2006.
3 Úř. věst. L 210, 31.7.2006.
4 Úř. věst. L 201, 31.7.2006.
5 Úř. věst. L 315, 14.11.2012.
6 Přijaté texty, P7_TA(2010)0485.
7 Úř. věst. L 298, 7.11.2008.
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie účinného uplatňování Listiny 
základních práv Evropskou unií“ (COM(2010)0573), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů do roku 2020“ (COM(2011)0173),

– s ohledem na evropskou statistiku v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) 
a na tiskovou zprávu Eurostatu ze dne 8. února 20122,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 
22. října 2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)3,

– s ohledem na prohlášení Rady ze dne 6. prosince 2010 o Evropském roku boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení: spolupráce v boji proti chudobě v roce 2010 
a v dalších letech“4,

– s ohledem na zprávu Výboru pro sociální ochranu ze dne 18. února 2011 nazvanou 
„Sociální rozměr strategie Evropa 2020: zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011)“5,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 5. února 2010 nazvaný 
„Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění“ (SEC(2010)0098),

– s ohledem na zprávu Výboru pro sociální ochranu ze dne 15. února 2010 nazvanou 
„Společná zpráva z roku 2010 o sociální ochraně a sociálním začleňovaní“6,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
„Problematika definice sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského 
zájmu“7,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů „Směrem k evropské agendě sociálního 
bydlení“8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 o Paktu o sociálních investicích 
jako reakci na krizi9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o strategii Evropa 20201,

                                                                                                                                                  
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
3 Úř. věst. L 298, 7.11.2008, s. 20.
4 Rada EU, 3053. zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, 

Brusel, 6. prosince 2010.
5 Zpráva Výboru pro sociální ochranu předložená Radě, Rada EU, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 

30, 18. února 2011.
6 Zpráva Výboru pro sociální ochranu předložená Radě, Rada EU, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101 FSTR 8 

EDUC 31, SAN 33, 15.2.2010.
7 EHSV, 597/2012-TEN/484, 13.12.2012.
8 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
9 Přijaté texty, P7_TA(2012)0419.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti 
k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 20202,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 8. září 2010 o návrhu rozhodnutí Rady 
o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných 
hlavních směrů strategie Evropa 2020“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení k opatřením a vhodným iniciativám4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 k budoucnosti sociálních služeb 
obecného zájmu5,

– s ohledem na své stanovisko ze dne 10. května 2007 o bydlení a regionální politice6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví7,

– s ohledem na svá písemná prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o ukončení pouličního 
bezdomovectví8 a ze dne 16. prosince 2010 o strategii EU v oblasti bezdomovectví9,

– s ohledem na závěrečná doporučení evropské konsenzuální konference 
o bezdomovectví ze dne 9. a 10. prosince 2010,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že přístup k bydlení vychází ze základního práva, které podmiňuje 
přístup k ostatním základním právům a k důstojnému životu; vzhledem k tomu, že přístup 
k důstojnému bydlení vychází z mezinárodního závazku členských států, jenž Unie musí 
brát v potaz;

B. vzhledem k tomu, že členské státy zajišťují vymezení a uspořádání paralelní nabídky 
sociálního bydlení k nabídce, jež na trhu spontánně existuje;

C. vzhledem k tomu, že sociální bydlení hraje klíčovou úlohu při provádění strategie Evropa 
2020;

Podpořit úlohu sociálního bydlení coby sociální a makroekonomické ochrany

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
2 Úř. věst. C 161 E, 31.05.2011, s. 120.
3 Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0319.
6 Přijaté texty, P6_TA(2007)0183.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0383.
8 Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
9 Přijaté texty, P7_TA(2010)0499.
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1. poznamenává, že v důsledku stávající hospodářské a společenské krize soukromé 
bydlení samo o sobě čím dál hůře uspokojuje potřebu cenově dostupného bydlení a že 
zvyšování cen bydlení a energií zvyšují riziko chudoby a sociálního vyloučení;

2. je znepokojen dopadem úsporných rozpočtových opatření, jako je například snížení 
příspěvků na bydlení; připomíná, že v souladu s protokolem 26 Smlouvy o fungování 
Evropské unie mohou veřejné orgány svobodně určit uspořádání, financování a cílovou 
skupinu oblasti sociálního bydlení, a vyhovět tak místním potřebám; domnívá se, že 
taková pravomoc představuje pro veřejné orgány prostředek, jak reagovat na oslabení 
trhu, a zajistit tak všeobecný přístup k důstojnému bydlení za dostupnou cenu;

3. připomíná členským státům a Komisi, že výdaje v oblasti sociálního bydlení umožňují 
reagovat na naléhavou sociální situaci, a jelikož se jedná o strategické sociální investice, 
trvale přispívají k tvorbě nepřemístitelných pracovních míst na místní úrovni, ke 
stabilizaci hospodářství, neboť brání vzniku bublin na trhu s nemovitostmi, k boji proti 
změně klimatu a k boji s energetickou chudobou; žádá členské státy a Komisi, aby do 
rámce evropského semestru začlenily investice do sociálního bydlení tím, že provedou 
posouzení cílů týkajících se boje proti bublinám na trhu s nemovitostmi a jejich 
předcházení;

4. zdůrazňuje nutnost posílit sledování sociálních investic v rámci Paktu o sociálních 
investicích s cílem posílit správu ekonomických záležitostí a rozpočtovou správu Unie 
a zajistit investice do sociálního bydlení; 

5. navrhuje vytvoření evropského střediska pro sledování bydlení s cílem zlepšovat 
informace o situaci v oblasti bydlení, zejména pak sociálního bydlení, na základě 
věrohodných statistických ukazatelů;

Podporovat investice za účelem vytváření místních pracovních míst a zelené ekonomiky
6. zdůrazňuje proticyklickou úlohu sociálního bydlení pro hospodářskou obnovu 

spočívající v tom, že je podporováno odvětví stavebnictví a rekonstrukce, vznikají 
udržitelná a nepřemístitelná pracovní místa na místní úrovni, a zejména v tom, že 
v daném odvětví je vysoký podíl lidské práce, v místní ekonomice se vytvářejí zelená 
odvětví a dochází ke stimulaci celého hospodářství;

7. zdůrazňuje přidanou hodnotu pro místní zaměstnanost a značný pákový efekt v oblasti 
investic vzniklých přímým působením strukturálních fondů v odvětví sociálního bydlení 
v období 2007–2013;

8. podporuje, aby investiční priority v oblasti zateplování sociálních bytů a využívání 
obnovitelných zdrojů energie v sociálním bydlení, integrované činnosti udržitelného 
rozvoje měst, přístupu marginalizovaných společenství k bydlení a podpora sociálních 
podniků byly způsobilé pro financování ze strukturálních fondů v období 2014–2020;

9. vyzývá členské státy a všechny zúčastněné strany, aby v národních programech reforem 
a ve strategických směrech partnerských dohod v období 2014–2020 přisoudily 
významnou úlohu investicím do sociálního bydlení;

10. apeluje na členské státy, aby pro víceletý finanční rámec 2014–2020 zachovaly 
ambiciózní rozpočet, jelikož politika soudržnosti je hnací silou pro ukončení krize; 
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vyzývá členské státy, aby usnadnily a zrychlily přerozdělení nevyužitých prostředků ze 
strukturálních fondů do projektů na zvýšení energetické účinnosti a využívání 
obnovitelných zdrojů v sociálním bydlení v programovém období 2007–2013, 
s ohledem na závěry evropského paktu pro růst a zaměstnanost;

11. vyzývá členské státy, aby podpořily návrat ke grantům programu Horizont 2020 
a k používání finančních nástrojů a programů na vytváření projektů navržených 
strukturálními fondy, Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu 
a rozvoj a Evropským fondem pro energetickou účinnost s cílem stimulovat vytváření 
a obnovování kvality sociálního bydlení;

12. vybízí Komisi, aby dala členským státům k dispozici další možné zdroje financování na 
podporu nabídky a rekonstrukce v oblasti sociálního bydlení ve formě sociálních 
investic a aby zachovala sníženou sazbu DPH pro tyto investice, které s sebou nesou 
vysoký podíl lidské práce v tomto odvětví a jejichž dopad na obchod v rámci 
Společenství je nízký;

13. žádá příslušné veřejné orgány, aby urychleně přizpůsobily své systémy vzdělávání 
a odborné přípravy s cílem zlepšit přístup mladých k odvětvím zelené ekonomiky 
a k novým zeleným pracovním místům;

Bojovat proti chudobě a podporovat sociální začlenění a sociální soudržnost
14. připomíná, že dodržování práva na bydlení je podmínkou pro plné dodržování ostatních 

základních práv, včetně práv politických a sociálních;

15. žádá Agenturu EU pro základní práva k vypracování studie, která by zhodnotila účinnost 
a podmínky uplatňování práva na bydlení v členských státech;

16. doporučuje členským státům, aby vytvořily integrované politiky pro zajištění přístupu 
k důstojnému a cenově dostupnému bydlení pro všechny s cílem:

- podpořit zejména nabídku kvalitního sociálního bydlení a velmi prostého sociálního 
bydlení,

- přidružit programy na zvýšení kapacity sociálního bydlení k politice přístupu 
k jiným základním veřejným službám, 

- řešit časté potíže s přístupem nejzranitelnějších obyvatel, jako jsou migranti a mladí 
lidé, k důstojnému bydlení, 

- provádět účinné politiky prevence vystěhování nájemníků, vzhledem k tomu, že pro 
příslušné orgány je méně nákladné se o nájemné a dlužné nájemné osob ohrožených 
vystěhováním postarat, 

- vypracovat konkrétní programy pro osoby bez domova a k nim i doprovodná 
sociální opatření;

17. doporučuje členským státům a příslušným úřadům zjednodušit žádosti o sociální bydlení 
a zlepšit transparentnost a nestrannost procesu přidělování bydlení s cílem odstranit 
veškerou diskriminaci a fenomén vyhýbání se nejzranitelnějším obyvatelům, jelikož 
všechny tyto faktory vedou k posílení územní segregace;

Bojovat proti energetické chudobě
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18. je znepokojen nárůstem energetické chudoby, která se dotýká 50 až 125 milionů 
Evropanů;

19. žádá členské státy, aby definovaly fenomén energetické chudoby; připomíná, že 
energetickou chudobu nelze řešit pouze z hlediska výdajů a ceny energie, ale také 
z hlediska kvality, což souvisí zejména se spotřebním chováním a zvyklostmi obyvatel;

20. vyzývá členské státy, aby přijaly integrovaná opatření k boji proti energetické chudobě, 
a to na základě místních energetických auditů, snížením cen energií pro nejzranitelnější 
domácnosti (sociální tarify, podpora ad hoc či integrovaná podpora k dalším typům 
sociální pomoci, předcházení nezaplaceným účtům, ochrana před přerušením dodávek) 
a podporou doprovodných opatření pro obyvatele, aby se chovali co nejšetrněji, 
a současně aby pomocí dlouhodobých účinných finančních nástrojů zlepšovaly 
energetickou účinnost energeticky nejnáročnějších obydlí;

21. vyzývá členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní databáze týkající se energetické 
chudoby a aby je předaly evropskému středisku pro sledování bydlení; 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
a vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem této zprávy je ukázat, do jaké míry může odvětví sociálního bydlení pomoci Evropské 
unii vyjít z hospodářské, sociální a environmentální krize. Odhaduje se, že sociálního bydlení 
využívá 25 milionů evropských občanů. Ve všech členských státech kromě Řecka se 
nacházejí objekty sociálního bydlení, jejichž velikost se stát od státu liší, přičemž největší 
rozdíly jsou mezi západními členskými státy a naposledy přistoupivšími členskými státy 
z východu. Požadavky na sociální bydlení se liší také v rámci jednotlivých členských států, 
jsou různé v městských oblastech a na venkově, a dokonce i v rámci městských oblastí 
existují rozdíly mezi centry měst a jejich periferiemi.

Sociální bydlení je, kromě jiných řešení veřejných orgánů, reakcí na neschopnost trhu 
s nemovitostmi uspokojit veškeré potřeby v oblasti bydlení a každému zajistit přístup 
k důstojnému bydlení za dostupnou cenu či dostupné nájemné. 

Členské státy EU zajišťují definování a uspořádání paralelní nabídky sociálního bydlení 
k nabídce, která na trhu spontánně existuje, za specifických podmínek a za specifické ceny, 
přičemž tuto nabídku zajišťují neziskové subjekty založené čistě pro tento účel, ale také 
soukromí investoři, fyzické či právnické osoby k tomu zmocněné, dotované vnitrostátními, 
regionálními či místními veřejnými orgány. 

Je třeba konstatovat, že i přes tato opatření si mnoho obyvatel Unie již nemůže dovolit 
důstojné bydlení. V roce 2010 nemělo přístup k bydlení 5,7 % evropských obyvatel1, 
přestože revidovaná Evropská sociální charta Rady Evropy stanovuje cíl postupně vymýtit 
bezdomovectví. Navíc 17,86 % obyvatel žilo v přelidněných či nedůstojných obydlích 
a 10,10 % domácností si stěžovalo na předražené nájemné, jehož výše překračovala 40 % 
jejich dostupného příjmu.

Neschopnost trhu uspokojit veškerou poptávku po bydlení se nedotýká pouze osob 
vyloučených pouze a výhradně z přístupu k bydlení, ale také osob, jež žijí v obydlí 
nevyhovujícím standardu, nepřizpůsobeném obydlí nebo v místě, které obývá příliš mnoho 
osob.

Ze sociálního hlediska je investovat do odvětví sociálního bydlení nutné. Evropa prochází 
závažnou krizí v oblasti bydlení, která přetrvává a která se možná prohlubuje, navzdory 
pravidelným otřesům ve veřejném mínění Evropanů v zimním období, kdy je situace pro 
osoby bez domova nesnesitelná.

Sociální nerovnosti se prohlubují, zvyšuje se míra nezaměstnanosti, 120 milionů Evropanů je 
postiženo chudobou či je chudobou ohroženo a trh s nemovitostmi čím dál hůře reaguje na 
narůstající poptávku nejchudších domácností po celé Evropě. Nájmy a ceny za energie rostou, 
sociální dávky na bydlení jsou pod tlakem, zatímco dluhová krize nutí státy ubírat prostředky 
v oblasti sociálních výdajů, a dokonce i snižovat množství sociálních bytů na úkor sociální 
a územní soudržnosti. Uplatňování práva na důstojné a cenově dostupné bydlení, které je 
podmínkou přístupu k ostatním základním právům, je čím dál obtížnější.

                                               
1 Zdroj: Europe Information Service S.A.
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Sociální začlenění se musí opírat o dostatečnou nabídku cenově dostupného sociálního 
bydlení, které je zároveň kvalitní, aby se předcházelo problémům v oblasti hygieny a zdraví. 
Sociální začlenění musí mít také k dispozici prostředky pro boj s energetickou chudobou a 
musí být založené na vhodném řízení objektivního a transparentního přidělování bydlení, 
které upřednostňuje integrovaný přístup a sociální rozmanitost, a tím bojuje proti 
diskriminaci. 

Investice do sociálního bydlení jsou také reakcí na stárnutí populace a na závislost starších 
osob, na specifické potřeby mladých, stejně jako na začleňování marginalizovaných 
společenství a osob bez domova. 

Z hospodářského hlediska představují investice do sociálního bydlení podporu stavebnímu 
odvětví, které bylo silně zasaženo krizí, a také odvětví rekonstrukce, zejména pokud jde 
o zateplování bytů a o energie z obnovitelných zdrojů, což jsou odvětví s vysokou návratností, 
jež tvoří nepřemístitelná zelená pracovní místa na místní úrovni.

Odvětví bydlení má hned po odvětví dopravy největší potenciál energetických úspor. Sociální 
bydlení tedy může snižováním účtů domácností za energie a snižováním energetické 
závislosti pomoci při dosáhnout cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti klimatu, a reagovat tak 
na naléhavou environmentální situaci.

Dostatečná nabídka sociálního bydlení přispívá k tlumení výkyvů na trhu s nemovitostmi 
a realitních bublin, které destabilizují hospodářství. Investice do sociálního bydlení musí být 
lépe zohledněny v systémech makroekonomického a rozpočtového dohledu Unie.

Je třeba zdůraznit přidanou hodnotu strukturálních fondů a půjček od Evropské investiční 
banky pro stimulaci investic do sociálního bydlení. Tyto prostředky umožňují zejména rozvoj 
trvalé odborné přípravy v zelených odvětvích a vytváření tisíců nepřemístitelných slušných 
pracovních míst na místní úrovni. V příštím víceletém finančním rámci je třeba zajistit 
dostatečnou výši těchto zdrojů a jejich využívání a také je třeba usnadnit přerozdělení 
nevyčerpaných prostředků z těchto fondů ve prospěch sociálního bydlení. 


