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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2012/2293(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 3, παράγραφος 3 καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 9, 148, 151, 153, 160,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως το άρθρο 34,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, κυρίως το άρθρο 30 
(δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό), το άρθρο 31 
(δικαίωμα στη στέγαση) και το άρθρο 16 (δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, 
νομική και οικονομική προστασία),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«Ευρώπη του 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»(COM (2010)2020),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την αποτελεσματική επιβολή της 
δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής 
κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την 
επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη 
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη 
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών,

                                               
1 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
2 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
3 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
4 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 18 Απριλίου 2012 με τίτλο 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας» (COM(2012)0173),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για κοινωνική και εδαφική συνοχή (COM(2010)0758), τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τη σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 20112,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/19993,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19994,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1783/19995,

– αφού εξέτασε την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 
(COM(2011)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο
«Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

                                               
1 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2011)0495.
3 ΕΕ L 210 της 31.07.2006.
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006.
5 ΕΕ L 201 της 31.7.2006.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, που 
τροποποιεί τις οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις οδηγίες 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ1 και το σχετικό ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 20122,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, 
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2011 με τίτλο 
«Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος» (COM(2011)0146) και το ψήφισμά του της 15ης 
Νοεμβρίου 20114,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (UE-SILC) και το δελτίο Τύπου της Eurostat της 8ης Φεβρουαρίου 20125,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010)6,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με το 
«Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: συνεργασία για την καταπολέμηση της φτώχειας το 2010 και μετά το 
20107,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 18ης Φεβρουαρίου 2011 της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας σχετικά με την αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»: έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για το 20118,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο 
«Joint Report on Social Protection and Social Inclusion» (SEC(2010)0098),

                                               
1 ΕΕ L 315 της 14.11.2012.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0485.
3 ΕΕ L 347 της 11.12.2006.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF
6 ΕΕ L 298, 7.11.2008, σ. 20.
7 Συμβούλιο της ΕΕ, 3053η σύνοδος του Συμβουλίου «Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και 

καταναλωτές», Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2010
8 Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 6624/11 ADD 1 SOC 

135 ECOFIN 76 SAN 30, της 18 Φεβρουαρίου 2011.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Φεβρουαρίου 2010 της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας με τίτλο «Κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη»1,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής της 
Επιτροπής σχετικά με τα «Ζητήματα που τίθενται κατά τον ορισμό της κοινωνικής 
κατοικίας ως υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος»2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Προς μια ευρωπαϊκή 
ατζέντα για την κοινωνική στέγαση»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο 
Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 16ης Ιουνίου 2010 για τη στρατηγική Ευρώπη 20205,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20206,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των Ολοκληρωμένων 
Κατευθυντήριων Γραμμών «Ευρώπη 2020»7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και πρωτοβουλίες8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με την στέγαση και την 
περιφερειακή πολιτική10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της 
ΕΕ για τους αστέγους11,

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 6500/10 ADD 115 

SOC 101 ECOFIN 8 SAN 31, της 18 Φεβρουαρίου 2010.
2 EΟΚE, 597/2012-SOC/484, 13 Δεκεμβρίου 2012.
3 CdR 71/2011 τελικό, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2012)0419.
5 ΕΕ C 236 E, 12.8.2011, σ. 57
6 ΕΕ C 161 E, 31.05.2011, σ. 120
7 ΕΕ C 308 E, 20.10.2011, σ. 116
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0376.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2011)0319.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, Ρ6_ΤΑ(2007)0183.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2011)0383.
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– έχοντας υπόψη τις γραπτές δηλώσεις της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη 
του προβλήματος των αστέγων1 και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με στρατηγική 
της ΕΕ για τους αστέγους2,

– έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Συναίνεσης για την 
έλλειψη στέγης της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

A. επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα από το οποίο 
εξαρτάται η άσκηση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αξιοπρεπής διαβίωση· ότι 
η εξασφάλιση ευπρεπούς κατοικίας συνιστά διεθνή υποχρέωση των κρατών μελών την 
οποία η Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη·

B. επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον ορισμό και την οργάνωση μιας 
παράλληλης προσφοράς κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς προς την υπάρχουσα 
προσφορά στην αγορά·

Γ. επισημαίνοντας ότι η κοινωνική κατοικία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εφαρμογή της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Προώθηση του ρόλου της κοινωνικής κατοικίας για την απόσβεση των κοινωνικών 
κραδασμών και ως μακροοικονομικού παράγοντα
1. σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ικανοποιούνται ολοένα και 

λιγότερο, και τούτο μόνο στον ιδιωτικό τομέα, οι ανάγκες κατοικίας σε προσιτές τιμές, 
ενώ η αύξηση της τιμής των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας όπως η μείωση των ενισχύσεων για 
απόκτηση κατοικίας·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την ομάδα-στόχο του τομέα της κοινωνικής κατοικίας ώστε να 
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες· εκτιμά ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί το μέσον 
για τις δημόσιες αρχές να καλύψουν τις αδυναμίες της αγοράς προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλους σε αξιοπρεπή κατοικία και σε προσιτή τιμή·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας παρέχουν τη δυνατότητα να καλυφθεί η 
επείγουσα κοινωνική ανάγκη, ως στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις, να συμβάλουν 
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο που δεν είναι δυνατό να 
μεταφερθούν αλλού και επί μακρό χρονικό διάστημα, να σταθεροποιήσουν την 

                                               
1 ΕΕ C 259 E, 29.10.2009, σ. 19.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0499.
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οικονομία, να εμποδίσουν τις «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων, να 
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και την αβεβαιότητα στο ενεργειακό επίπεδο· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν τις επενδύσεις που 
αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
περιλαμβάνοντας και την αξιολόγηση των στόχων ώστε να καταπολεμούνται και να 
προλαμβάνονται οι «φούσκες» στον τομέα των ακινήτων·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η παρακολούθηση των κοινωνικών επενδύσεων 
στο πλαίσιο ενός κοινωνικού επενδυτικού συμφώνου με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις 
επενδύσεις στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών· 

5. προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της κατοικίας με στόχο την 
εμβάθυνση της γνώσης επί των θεμάτων που αφορούν την κατοικία, και συγκεκριμένα 
την κοινωνική κατοικία, βάσει αξιόπιστων στατιστικών δεικτών·

Ενθάρρυνση των επενδύσεων για την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και την πράσινη 
οικονομία
6. υπογραμμίζει τον αντικυκλικό ρόλο του τομέα της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος 

λειτουργεί υπέρ της ανάκαμψης της οικονομίας, επειδή ακριβώς υποστηρίζει τον τομέα 
της κατασκευής και της ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης που δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, κυρίως λόγω των 
μεγάλων αναγκών του τομέα σε εργατικό δυναμικό, της ανάπτυξης των πράσινων 
τομέων σε επίπεδο τοπικής οικονομίας και του γεγονότος ότι συμπαρασύρουν την 
υπόλοιπη οικονομία·

7. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία στην τοπική απασχόληση και τη λειτουργία του 
τομέα ως σημαντικού μοχλού για τις επενδύσεις που προκαλούνται από την άμεση
δράση των διαρθρωτικών ταμείων κατά την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας·

8. υποστηρίζει την επιλεξιμότητα από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020 
των κατά προτεραιότητα επενδύσεων σε θέματα θερμικής ανακαίνισης και 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις κοινωνικές κατοικίες, 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πρόσβασης σε κατοικία για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και το σύνολο των αρμοδίων φορέων να προωθήσουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στην κατεύθυνση των στρατηγικών αξόνων των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης 2014-2020·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν φιλόδοξο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 θεωρώντας την πολιτική 
συνοχής ως κινητήρια δύναμη για την διέξοδο από την κρίση· απευθύνει έκκληση στα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανακατανομή των αδιάθετων 
κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κοινωνική κατοικία για την περίοδο 
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προγραμματισμού 2007-2013, βάσει των συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού Συμφώνου 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

11. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να προωθήσουν την προσφυγή στις επιχορηγήσεις 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων 
και προγραμμάτων αναπτυξιακής ενίσχυσης των σχεδίων που προτείνονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το FEEE (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης) με σκοπό να τονωθεί η παραγωγή και η ποιοτική ανακαίνιση 
των κοινωνικών κατοικιών·

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει ενδεχομένως στη διάθεση των κρατών μελών και άλλες 
πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την προώθηση της προσφοράς και της ανακαίνισης 
κοινωνικών κατοικιών, ως κοινωνικές επενδύσεις και να μεριμνήσει για τη διατήρηση 
χαμηλών ποσοστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, για τις οποίες απαιτείται μεγάλος 
αριθμός θέσεων απασχόλησης και οι οποίες έχουν μικρές επιπτώσεις στις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές·

13. ζητεί από τις υπεύθυνες δημόσιες αρχές να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση 
των νέων στους τομείς της πράσινης οικονομίας και τις νέες πράσινες θέσεις 
απασχόλησης·

Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής
14. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του δικαιώματος στην κατοικία αποτελεί προϋπόθεση για 

την πλήρη υλοποίηση των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων·

15. ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των προϋποθέσεων 
άσκησης του δικαιώματος στην κατοικία στα κράτη μέλη·

16. συνιστά στα κράτη μέλη να επεξεργασθούν ολοκληρωμένες πολιτικές προκειμένου να 
εξασφαλίσουν σε όλους αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή με σκοπό:

- να υποστηριχθεί ειδικότερα η προσφορά ποιοτικής κοινωνικής και ειδικής 
κοινωνικής στέγης,

- να συνδεθούν τα προγράμματα επέκτασης της διατιθέμενης κοινωνικής στέγης σε 
πολιτική πρόσβασης και σε άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες,

- να εξευρεθεί λύση στα συχνά προβλήματα πρόσβασης σε αξιοπρεπή κατοικία για τις 
πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι νέοι, 

- να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης της έξωσης 
ενοικιαστών, δεδομένου ότι είναι ολιγότερο δαπανηρό για τις υπεύθυνες αρχές να 
αναλάβουν την επιβάρυνση των ενοικίων και των καθυστερούμενων ενοικίων 
ατόμων που απειλούνται με έξωση,

- να εκπονηθούν ειδικά προγράμματα για αστέγους σε συνδυασμό με μέτρα 
κοινωνικής πλαισίωσης· 
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17. συνιστά στα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις αιτήσεις για 
κοινωνική στέγη και να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αμεροληψία κατά τη 
χορήγηση κατοικίας ώστε να εξαλειφθεί κάθε διακριτική μεταχείριση και φαινόμενα 
εξαίρεσης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία 
οδηγούν σε περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις·

Καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας
18. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση που σημειώνει η ενεργειακή πενία η οποία 

πλήττει 50 έως 125 εκατομμύρια ευρωπαίους·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν το φαινόμενο της ενεργειακής πενίας· υπενθυμίζει 
ότι η ενεργειακή πενία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το πρίσμα του 
επιπέδου των δαπανών και της τιμής της ενέργειας, αλλά ότι έχει και μια ποιοτική 
διάσταση η οποία συνδέεται συγκεκριμένα με τις καταναλωτικές συμπεριφορές και 
συνήθειες των κατοίκων·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας, βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων, ελαφρύνοντας το κόστος της 
ενέργειας για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικά τιμολόγια, ειδικές ενισχύσεις ή 
ενισχύσεις ενσωματωμένες και σε άλλες κοινωνικές ενισχύσεις, πρόληψη όσον αφορά 
τους λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, προστασία από τη διακοπή τροφοδοσίας) και 
υποστηρίζοντας τα συνοδευτικά μέτρα των κατοίκων στην κατεύθυνση των 
οικονομικότερων συμπεριφορών, ενθαρρύνοντας όμως τη βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης των πλέον ενεργοβόρων κατοικιών με μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς 
οικονομικούς μοχλούς·

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά την 
ενεργειακή πενία και να τις διαβιβάσουν στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Στέγη· 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ενδιαφέρον της παρούσης εκθέσεως είναι να καταδειχθεί σε ποιο μέτρο ο τομέας της 
κοινωνικής στέγης αποτελεί μοχλό προκειμένου να βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει 
από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια ο 
αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που κατοικούν σε κοινωνική στέγη. Όλα τα κράτη μέλη, 
πλην της Ελλάδος, διαθέτουν ένα σύνολο κοινωνικών κατοικιών, το μέγεθος του οποίου 
ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από το ένα κράτος στο άλλο, ειδικότερα μεταξύ των κρατών της 
Δύσης και των κρατών της Ανατολής που εντάχθηκαν τελευταία στην Ένωση. Οι ανάγκες για 
κοινωνική στέγη ποικίλλουν επίσης στο εσωτερικό εκάστου κράτους μέλους, μεταξύ των 
αστικών και των αγροτικών περιοχών, αλλά και εντός των αστικών περιοχών μεταξύ των 
κέντρων των πόλεων και των περιφερειών τους.

Η κοινωνική στέγη είναι μια απάντηση, μεταξύ άλλων, των δημόσιων αρχών για την κάλυψη 
της αδυναμίας της αγοράς της κατοικίας προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών 
σε στέγη και να εξασφαλισθεί σε όλους η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία σε προσιτή τιμή. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξασφαλίζουν τον ορισμό και την οργάνωση μιας παράλληλης 
προσφοράς κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς προς την υφιστάμενη προσφορά στην 
αγορά, με ειδικές συνθήκες και τιμές, η οποία παρέχεται από φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα οι οποίοι δημιουργήθηκαν ειδικώς προς τον σκοπό αυτό, αλλά και από ιδιώτες 
επενδυτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα προς τον σκοπό αυτό, επιδοτούμενα 
από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι, παρά τα μέτρα αυτά, για πολλούς πολίτες της 
Ένωσης η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία είναι πλέον οικονομικά αδύνατη. Το 2010, 
5,7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού εστερείτο κατοικίας , ενώ ο αναθεωρημένος κοινωνικός 
χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει τον στόχο της σταδιακής εξάλειψης του 
φαινομένου των αστέγων1.  Επιπλέον, 17,86% του πληθυσμού διαβιούσε σε υπερπλήρεις 
κατοικίες ή υπό απαράδεκτες συνθήκες και 10,10% των νοικοκυριών κατέβαλλαν για τη 
μίσθωση της κατοικίας του ποσό άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους.  

Η αδυναμία της αγοράς να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών σε κατοικία δεν πλήττει 
μόνον τα άτομα που απλώς αποκλείονται από την πρόσβαση σε κατοικία, αλλά επίσης και 
αυτά που κατοικούν σε ανθυγιεινές, απαράδεκτες ή υπερπλήρεις κατοικίες.

Είναι επείγουσα κοινωνική ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής 
κατοικίας. Η Ευρώπη ζει μια σοβαρή κρίση κατοικίας η οποία συνεχίζεται και η οποία ίσως 
διευρύνεται παρά τους κραδασμούς που δέχεται τακτικά η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη κατά την 
περίοδο του χειμώνα, όταν η κατάσταση για τους αστέγους γίνεται αφόρητη.

Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται αλματωδώς, 120 
εκατομμύρια ευρωπαίοι είναι φτωχοί ή εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας και η 
ιδιωτική αγορά κατοικίας ανταποκρίνεται ολοένα και λιγότερο στην αυξανόμενη ζήτηση των 
πιο φτωχών νοικοκυριών παντού στην Ευρώπη. Με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων και των 
τιμών της ενέργειας, οι κοινωνικές ενισχύσεις για την κατοικία βρίσκονται υπό πίεση ενώ, 

                                               
1 Πηγή: Europe Information Service S.A.
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ταυτοχρόνως, η κρίση του χρέους ωθεί τα κράτη στην περικοπή των κοινωνικών τους 
δαπανών, ήτοι να μειώνουν το σύνολο των κοινωνικών κατοικιών εις βάρος της κοινωνικής 
και της εδαφικής συνοχής. Η άσκηση του δικαιώματος για αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία, 
από την οποία εντούτοις εξαρτάται και η άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη.

Η κοινωνική ένταξη πρέπει να στηρίζεται σε επαρκή προσφορά προσιτών και ποιοτικών 
κοινωνικών κατοικιών για την αντιμετώπιση των σχετικών υγειονομικών προκλήσεων. 
Πρέπει επίσης να διαθέτει μέσα για την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας και να 
βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια χορήγησης των κατοικιών, σύμφωνα με 
κατάλληλη διακυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και 
κοινωνική ανάμειξη, ώστε να καταπολεμούνται και οι διακρίσεις. 

Οι επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία σημαίνουν επίσης εξεύρεση απάντησης στη γήρανση 
του πληθυσμού και την εξάρτηση των ηλικιωμένων, τις ειδικές ανάγκες των νέων καθώς και 
την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των αστέγων. 

Στο οικονομικό επίπεδο, οι επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία σημαίνουν ότι ενισχύεται ο 
κατασκευαστικός τομέας ο οποίος επλήγη από την κρίση, καθώς και ο τομέας της 
ανακαίνισης, ειδικότερα της θερμικής ανακαίνισης και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 
οποίοι είναι τομείς υψηλής απόδοσης και δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας, σε τοπικό 
επίπεδο που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες.

Ο τομέας της κατοικίας αποτελεί το μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής οικονομίας μετά τον 
τομέα των μεταφορών. Η κοινωνική κατοικία μπορεί συνεπώς να συμβάλει στην επίτευξη 
των κλιματικών στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να ανταποκριθεί έτσι στην 
επίλυση των επειγόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα την 
ενεργειακή δαπάνη των νοικοκυριών αλλά και την ενεργειακή εξάρτηση.

Η επαρκής προσφορά κοινωνικών κατοικιών συμβάλλει στον περιορισμό του εύρους των 
κυκλικών φαινομένων στον τομέα των ακινήτων και στον περιορισμό των φαινομένων 
«φούσκας» στον τομέα των ακινήτων, τα οποία αποσταθεροποιούν τις οικονομίες. Οι 
επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη στο σύστημα της 
μακροοικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας της Ένωσης.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε την προστιθέμενη αξία των διαρθρωτικών ταμείων και των 
δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την τόνωση των επενδύσεων στον τομέα 
των κοινωνικών κατοικιών. Τα ταμεία αυτά παρέχουν ειδικότερα τη δυνατότητα να 
αναπτυχθεί η δια βίου και η επαγγελματική επιμόρφωση στους πράσινους τομείς και να 
δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες. Οι πόροι αυτοί πρέπει να εξασφαλισθούν με 
επαρκή οικονομική κάλυψη στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και πρέπει να διευκολυνθεί η αναδιανομή των αδιάθετων κονδυλίων υπέρ της κοινωνικής 
κατοικίας. 


