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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union
(2012/2293(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 3, stk. 3, og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9, 148, 151, 153 og 160,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 34,

– der henviser til den reviderede europæiske socialpagt, særlig artikel 30 (ret til 
beskyttelse mod fattigdom og social udstødelse), artikel 31 (ret til en bolig) og artikel 16 
(familiens ret til social, juridisk og økonomisk beskyttelse),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: 
En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. 
november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. 
november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 
politikker2,

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november 2011 om ændring 
af forordning (EF) nr.1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af 
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 16. 
november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer i euroområdet4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 
november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer,

– der henviser til Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til 
medlemsstaternes budgetmæssige rammer5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 om et opsving med høj 
beskæftigelse (COM(2012)0173),

                                               
1 EUT L 306 af 23.11.2011.
2 EUT L 306 af 23.11.2011.
3 EUT L 306 af 23.11.2011.
4 EUT L 306 af 23.11.2011.
5 EUT L 306 af 23.11.2011.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial 
samhørighed" (COM(2010)0758), udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, udtalelsen fra Regionsudvalget om dette emne og sin beslutning af 15. 
november 2011, der vedrører dette1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1784/19992,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/19993,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 
5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1783/19994,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles 
strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1080/2006 (COM(2011)0614),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 med titlen "En 
europæisk økonomisk genopretningsplan" (COM(2008)0800),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF5 og til sin beslutning af 15. december
2012, der vedrører dette6,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0495.
2 EUT L 210 af 31.7.2006.
3 EUT L 210 af 31.7.2006.
4 EUT L 210 af 31.7.2006.
5 EUT L 315 af 14.11.2012.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0485.
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– der henviser til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem1,

– der henviser til Kommissionen meddelelse af 23. marts 2011 med titlen "Reform af 
EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse" 
(COM(2011)0146) og sin beslutning af 15. november 2011, der vedrører dette2.

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en strategi for Den Europæiske Unions 
effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder (COM(2010)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier 
for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173),

– der henviser til EU-statistikkerne over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) og 
Eurostats pressemeddelelse af 8. februar 20123,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1098/2008/EF af 
22. oktober 2008 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse (2010)4,

– der henviser til Rådets erklæring af 6. december 2010 med titlen "Det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse: samarbejde om at bekæmpe fattigdom i 
2010 og fremover"5,

– der henviser til rapporten af 18. februar 2011 fra Udvalget for Social Beskyttelse med 
en evaluering af Europa 2020-strategiens sociale dimension: rapport fra Udvalget for 
Social Beskyttelse for 20116,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 5. februar 2010 med titlen "Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion" (SEC(2010)0098),

– der henviser til rapporten af 15. februar 2010 fra Udvalget for Social Beskyttelse med 
titlen "Fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2010"7,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
konsekvenserne af en definition af socialt boligbyggeri som tjenesteydelse af almen 
økonomisk interesse8,

                                               
1 EUT L 347 af 11.12.2006.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0494.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
4 EUT L 298 af 7.11.2008, s. 20.
5 3053. samling i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik), Bruxelles, den 6. december 

2010.
6 Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse til Rådet og Det Europæiske Råd, 6624/11 ADD 1 SOC 135 

ECOFIN 76 SAN 30, af 18. februar 2011.
7 Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse til Rådet og Det Europæiske Råd, 6500/10 SOC 115 ECONFIN 

101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, af 15. februar 2010.
8 CESE, 597/2012-TEN/484, 13. december 2012.
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– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget med titlen "Mod en europæisk dagsorden 
for socialt boligbyggeri"1,

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 om en social investeringspagt -
som svar på krisen2,

– der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om Europa 2020-strategien3,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU 2020-målene4,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2010 om forslag til 
Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II 
i de integrerede retningslinjer for Europa 20205,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og 
sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør 
iværksættes6,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om fremtiden for socialydelser af almen 
interesse7,

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om boliger og regionalpolitik8,

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om en EU-strategi for hjemløshed9,

– der henviser til de skriftlige erklæringer af 22. april 2008 om bekæmpelse af 
gadehjemløshed10 og af 16. december 2010 om en EU-strategi for hjemløshed11,

– der henviser til de endelige henstillinger fra den europæiske konsensuskonference om 
hjemløshed den 9. og 10. december 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2013),

                                               
1 CdR 71/2011 endelig, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0419.
3 EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 57.
4 EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 120.
5 EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 120.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0319.
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0183.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0319.
10 EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 19.
11 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0499.
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A. der henviser til, at adgangen til en bolig er en grundlæggende ret, som er en forudsætning 
for adgangen til de andre grundlæggende rettigheder og et værdigt liv, og at garantien for 
adgang til en bolig er en international forpligtelse for EU-medlemsstaterne, som EU skal 
tage i betragtning;

B. der henviser til, at medlemsstaterne skal fastlægge og organisere et sideløbende udbud af 
socialt boligbyggeri som supplement til det nuværende udbud på markedet;

C. der henviser til, at socialt boligbyggeri spiller en central rolle i iværksættelsen af Europa 
2020-strategien;

Fremme af socialt boligbyggeris rolle som social og makroøkonomisk stødpude
1. bemærker, at behovene for boliger til rimelige priser som følge af den aktuelle 

økonomiske og sociale krise i stadig ringere grad opfyldes af den private boligmasse, og 
at de stigende bolig- og energipriser øger risikoen for fattigdom og social udstødelse; er 
bekymret over virkningen af den stramme finanspolitik og begrænsningen af 
boligstøtten;

2. erindrer om, at de offentlige myndigheder i kraft af protokol nr. 26 til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde frit kan fastlægge organisationen og finansieringen 
af samt målgruppen for socialt boligbyggeri med henblik på at opfylde de lokale behov; 
mener, at en sådan intervention er de offentlige myndigheders mest velegnede middel til 
at afhjælpe markedssvigt med henblik på at sikre adgang for alle til en anstændig bolig 
til en rimelig pris;

3. minder medlemsstaterne og Kommissionen om, at de udgifter, der afholdes i sektoren 
for socialt boligbyggeri, giver mulighed for at reagere på den sociale nødvendighed og 
som strategisk social investering at bidrage permanent til at skabe lokale arbejdspladser, 
som ikke kan udflyttes, til at stabilisere økonomien ved at forhindre boligbobler og til at 
bekæmpe klimaændringer og energifattigdom; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at integrere investeringer i socialt boligbyggeri i det europæiske 
semester i form af en vurdering af målene for bekæmpelse og forebyggelse af 
boligbobler;

4. understreger, at det er nødvendigt at styrke overvågningen af sociale investeringer inden 
for rammerne af en social investeringspagt med henblik på at styrke EU's økonomiske 
og budgetmæssige styring ved at lade den omfatte investeringer i socialt boligbyggeri; 

5. foreslår at oprette et europæisk boligobservatorium, som skal give mere viden om 
boligsituationer, navnlig socialt boligbyggeri, på grundlag af pålidelige statistiske 
oplysninger;

Fremme af investering i lokale arbejdspladser og grøn økonomi
6. understreger den kontracykliske rolle, som sektoren for socialt boligbyggeri spiller med 

hensyn til økonomisk genopretning gennem støtten til bygge- og renoveringssektoren, 
varige lokale arbejdspladser, som ikke kan udflyttes, og som er foranlediget af den store 
arbejdskraftintensivitet i sektoren, udviklingen af grønne sektorer i den lokale økonomi 
og de afsmittende virkninger på resten af økonomien;
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7. understreger merværdien for den lokale beskæftigelse og den væsentlige 
løftestangseffekt på investeringer foranlediget af strukturfondenes direkte indsats i 
2007-2013 i sektoren for socialt boligbyggeri;

8. er enig i, at investeringsprioriteter vedrørende energirenovering og anvendelse af 
vedvarende energi i socialt boligbyggeri, integrerede tiltag til bæredygtig byudvikling, 
marginaliserede befolkningsgruppers adgang til boliger og fremme af sociale 
virksomheder skal være berettiget til støtte fra strukturfondene for 2014-2020;

9. opfordrer medlemsstaterne og alle interessenter til at lægge vægt på investeringer i 
socialt boligbyggeri i de nationale reformprogrammer og i de strategiske linjer i 
partnerskabsaftalerne for 2014-2020;

10. opfordrer medlemsstaterne til at fastholde et ambitiøst budget for den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020 ved at betragte samhørighedspolitikken som en drivkraft 
til at komme ud af krisen; opfordrer medlemsstaterne til at lette og fremskynde 
omfordelingen af ikkeanvendte strukturfonde til projekter vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi i socialt boligbyggeri ved programmeringen for 2007-2013 i 
overensstemmelse med konklusionerne i den europæiske vækst- og beskæftigelsespagt;

11. opfordrer medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af tilskuddene fra Horisont 2020-
programmet og de finansielle instrumenter og bistandsprogrammer til udvikling af 
projekter foreslået af strukturfondene, EIB, EBRD og EEEF med henblik på at fremme 
opførelsen og renoveringen af socialt boligbyggeri;

12. opfordrer Kommissionen til at stille andre mulige finansieringskilder til rådighed for 
medlemsstaterne med henblik på at fremme udbuddet og renoveringen af socialt 
boligbyggeri som sociale investeringer og til at bevare de nedsatte momssatser, der 
gælder for disse investeringer, den store arbejdskraftintensitet i sektoren og den svage 
virkning på samhandlen inden for EU;

13. opfordrer de ansvarlige offentlige myndigheder til hurtigt at tilpasse deres uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemer for at lette unges adgang til sektorerne i den grønne 
økonomi og til nye grønne arbejdspladser;

Bekæmpelse af fattigdom og fremme af social inklusion og samhørighed
14. minder om, at hvis retten til en bolig skal føres ud i livet, skal andre grundlæggende 

rettigheder, herunder de politiske og sociale rettigheder til fulde virkeliggøres;

15. opfordrer Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at gennemføre en 
undersøgelse, der vurderer effektiviteten af og betingelserne for gennemførelsen af 
retten til en bolig i medlemsstaterne;

16. anbefaler medlemsstaterne at udforme integrerede politikker for at sikre alle adgang til 
en anstændig bolig til rimelige priser, der sigter mod:

- navnlig at fremme udbuddet af sociale boliger af god kvalitet
- at knytte programmerne for udvidelse af den sociale boligmasse til en politik for 

adgang til andre væsentlige offentlige tjenester
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- at afhjælpe de hyppige problemer med at få adgang til en anstændig bolig for de 
mest sårbare befolkningsgrupper såsom indvandrere og unge 

- at iværksætte effektive politikker til forebyggelse af, at folk bliver sat på gaden, især 
ved at de offentlige myndigheder tager hånd om huslejebetaling og huslejerestancer 
for personer, som risikerer at blive sat på gaden

- at udarbejde særlige programmer for hjemløse med sociale ledsageforanstaltninger. 

17. anbefaler medlemsstaterne og de ansvarlige myndigheder at forenkle ansøgninger om 
sociale boliger og gøre boligtildelingen mere gennemsigtig og objektiv med henblik på 
at bremse enhver forskelsbehandling og enhver tendens til at forbigå de mest sårbare 
befolkningsgrupper, hvilket medfører en øget territorial udskillelse;

Bekæmpelse af energifattigdom
18. er bekymret over den stigende energifattigdom, som berører mellem 50 og 125 mio. 

europæere;

19. opfordrer medlemsstaterne til at definere fænomenet med energifattigdom; minder om, 
at energifattigdom ikke kun kan overvejes set ud fra udgiftsniveauet og energiprisen, 
men at det også har en kvalitativ dimension, som bl.a. hænger sammen med borgernes 
forbrugsadfærd og -vaner;

20. opfordrer medlemsstaterne til at træffe integrerede foranstaltninger til bekæmpelse af 
energifattigdom på grundlag af lokale energisyn ved at lette de mest sårbare
husholdningers energiudgifter (sociale takster, engangsstøtte eller støtte integreret i 
anden social bistand, forebyggelse af ubetalte fakturaer og beskyttelse mod 
forsyningsafbrydelser) og ved at fremme ledsageforanstaltninger for borgerne til 
fremme af en mere energibesparende adfærd og samtidig tilskynde til at forbedre de 
mest energiforbrugende boligers energimæssige ydeevne ved hjælp af effektive 
langsigtede finansielle løftestænger;

21. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale databaser vedrørende 
energifattigdom og videregive dem til det europæiske boligobservatorium; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BEGRUNDELSE

Denne betænkning har til formål at vise, i hvilken grad sektoren for socialt boligbyggeri er en 
løftestang, der kan hjælpe EU med at komme ud af den økonomiske, sociale og miljømæssige 
krise. Det anslås, at 25 mio. europæere bor i socialt boligbyggeri. Alle medlemsstater, 
undtagen Grækenland, har en social boligmasse, som er af meget forskellig størrelse i de 
enkelte medlemsstater, især mellem de vestlige medlemsstater og de sidst tilkomne 
medlemsstater i Østeuropa. Behovene for sociale boliger er ligeledes forskellige inden for en 
medlemsstat, mellem by- og landområder og inden for byområderne mellem byernes centrum 
og udkant.

Socialt boligbyggeri er et af de offentlige myndigheders svar på boligmarkedets manglende 
evne til at opfylde alle boligbehov og sikre alle adgang til en anstændig bolig til en rimelig 
pris/husleje. 

EU-medlemsstaterne fastlægger og organiserer et sideløbende udbud af socialt 
boligbyggeri som supplement til det nuværende udbud på markedet, på særlige adgangs- og 
prisbetingelser, der udarbejdes af almennyttige virksomheder oprettet specielt til dette formål, 
men også af private investorer, juridiske eller fysiske personer, der er bemyndiget dertil, og 
som får tilskud fra nationale, regionale eller lokale myndigheder. 

Trods disse foranstaltninger er mange EU-borgeres adgang til en anstændig bolig dog ikke 
længere økonomisk overkommelig. I 2010 led 5,7 % af europæerne under bolignød1, selv 
om Europarådets reviderede socialpagt fastsætter et mål om gradvis eliminering af 
hjemløshed. Endvidere boede 17,86 % i overfyldte eller uanstændige boliger, og 10,10 % af 
husholdningerne havde en uforholdsmæssig stor udgift til boligen på over 40 % af deres 
disponible indtægt.

Markedets manglende evne til at opfylde alle boligbehovene rammer ikke kun personer, som 
helt og holdent er udelukket fra adgangen til en bolig, men også personer, der bor i en 
sundhedsskadelig, uegnet eller overfyldt bolig.

Det er en social nødvendighed at investere i sektoren for socialt boligbyggeri. Europa er 
ramt af en alvorlig boligkrise, som varer ved og kan blive forstærket på trods af de chok, der 
af og til rammer den europæiske offentlighed om vinteren, når de hjemløses situation viser sig 
at være uholdbar.

De sociale skævheder vokser, arbejdsløsheden eksploderer, 120 millioner europæere er fattige 
eller fattigdomstruede, og det private boligmarked opfylder i stadig mindre grad de mest 
sårbare befolkningsgruppers stigende efterspørgsel overalt i Europa. Med den store stigning i 
huslejerne og energipriserne bliver der lagt pres på boligstøtten, mens gældskrisen samtidig 
presser medlemsstaterne til at skære ned på de sociale udgifter eller endog reducere den 
sociale boligmasse på bekostning af den sociale og territoriale samhørighed. Det bliver stadig 
sværere at anvende retten til en anstændig bolig til rimelige priser, som er en forudsætning for 
adgangen til andre grundlæggende rettigheder.

                                               
1 Kilde: Europe Information Service S.A.
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Den sociale inklusion skal være baseret på et tilstrækkeligt udbud af sociale boliger af god 
kvalitet og til rimelige priser for at imødegå de tilknyttede sundhedsmæssige udfordringer. 
Den skal også omfatte midler til bekæmpelse af energifattigdom og bygge på objektive og 
gennemsigtige kriterier for boligtildeling, der er baseret på en passende forvaltning, for at 
fremme en integreret tilgang og den sociale mangfoldighed og således bekæmpe 
forskelsbehandling. 

Når man investerer i socialt boligbyggeri, er det også en løsning på problemet med den 
aldrende befolkning og ældres afhængighed, de unges særlige behov samt integrationen af 
marginaliserede befolkningsgrupper og hjemløse. 

Hvad angår økonomien, er en investering i socialt boligbyggeri en støtte til bygge- og 
anlægssektoren, som er hårdt ramt af krisen, samt til renoveringssektoren, især 
energirenovering og vedvarende energi, som er ressourceeffektive områder og ynglepladser 
for grønne lokale arbejdspladser, som ikke kan udflyttes.

Boligsektoren har det største potentiale for energibesparelser næst efter transportsektoren. Det 
sociale boligbyggeri kan derfor medvirke til at nå klimamålene i Europa 2020-strategien og 
opfylde den miljømæssige uopsættelighed, samtidig med at det kan reducere 
husholdningernes energiregning og energiafhængigheden.

Et tilstrækkeligt udbud af socialt boligbyggeri bidrager til at afbøde omfanget af 
ejendomscyklusserne og fænomenet med boligbobler, som destabiliserer økonomierne. Der 
skal tages bedre højde for investeringerne i socialt boligbyggeri i EU's makroøkonomiske og 
budgetmæssige tilsynssystem.

Der skal lægges vægt på merværdien af strukturfondene og lån fra Den Europæiske 
Investeringsbank for at tilskynde til investeringer i socialt boligbyggeri. Ved hjælp af disse 
midler kan især videreuddannelse og erhvervsuddannelse udvikles i de grønne sektorer, og der 
kan skabes tusindvis af lokale, anstændige arbejdspladser, som ikke kan udflyttes. Disse 
midler skal sikres med et tilstrækkeligt beløb i den kommende flerårlige finansielle ramme, og 
det skal gøres lettere at anvende dem og omfordele ikkeanvendte midler til socialt 
boligbyggeri. 


