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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalelamute kohta Euroopa Liidus
(2012/2293(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artikli 3 lõiget 3, ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 9, 148, 151, 153, 160,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 34,

– võttes arvesse parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartat, eelkõige selle artiklit 30 
(õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest), selle artiklit 31 (õigus eluasemele) ja 
selle artiklit 16 (perekonna õigus saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1177/2011, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise 
kohta,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta5,

– võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2012. aasta teatist „Töövõimalusterohke majanduse 
taastumine” (COM(2012)0173),

                                               
1 ELT L 306, 23.11.2011.
2 ELT L 306, 23.11.2011.
3 ELT L 306, 23.11.2011.
4 ELT L 306, 23.11.2011.
5 ELT L 306, 23.11.2011.
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– võttes arvesse komisjoni teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa 
raamistik” (COM(2010)0758), Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide 
Komitee selleteemalisi arvamusi ja oma 15. novembri 2011. aasta samateemalist 
resolutsiooni1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1784/19992,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1260/19993,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/19994,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide –
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2008. aasta teatist „Euroopa majanduse 
taastamise kava” (COM(2008)0800),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ5, ning 
oma 15. detsembri 2012. aasta samateemalist resolutsiooni6,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
2 ELT L 210, 31.7.2006.
3 ELT L 210, 31.7.2006.
4 ELT L 201, 31.7.2006.
5 ELT L 315, 14.11.2012.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0485.
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– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb 
ühist käibemaksusüsteemi1,

– võttes arvesse komisjoni 23. märtsi 2011. aasta teatist „Üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste suhtes kohaldatavate ELi riigiabi eeskirjade uuendamine” (COM(2011)0146) 
ja oma 15. novembri 2011. aasta samateemalist teatist2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta 
rakendamiseks” (COM(2010)0573),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
ELi raamistik aastani 2020” (COM(2011)0173),

– võttes arvesse tulu ja elutingimusi käsitlevat ühenduse statistikat (EU-SILC) ja Eurostati 
8. veebruari 2012. aasta pressiteadet3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust 
nr 1098/2008/EÜ, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) 
kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 2010. aasta deklaratsiooni „Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta: koostöö vaesuse vastu võitlemise nimel aastal 
2010 ja pärast seda”5,

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 18. veebruari 2011. aasta aruannet 
„Sotsiaalkaitsekomitee aruanne Euroopa 2020. aasta strateegia sotsiaalolukorra 
hindamise kohta”6,

– võttes arvesse komisjoni personali 5. veebruari 2010. aasta töödokumenti „Joint Report 
on Social Protection and Social Inclusion” („Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse ühisraport”) 
(SEC(2010)0098),

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 15. veebruari 2010. aasta aruannet „2010. aasta 
ühisaruanne sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta”7,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 
„Sotsiaalelamumajanduse kui üldist majandushuvi pakkuva teenuse määratlemise 
probleemid”1,

                                               
1 ELT L 347, 11.12.2006.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0494.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
4 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20.
5 Euroopa Liidu Nõukogu, nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 

3053. kohtumine, Brüssel, 6. detsember 2010.
6 Sotsiaalkaitsekomitee aruanne nõukogule, Euroopa Liidu Nõukogu, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 

SAN 30, 18. veebruar 2011.
7 Sotsiaalkaitsekomitee aruanne nõukogule, Euroopa Liidu Nõukogu, 6500/10 SOC 115 ECONFIN 101 FSTR 8 

EDUC 31 SAN 33, 15. veebruar 2010.
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– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust „Euroopa sotsiaalelamumajanduse 
tegevuskava suunas”2,

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012 aasta resolutsiooni sotsiaalinvesteeringute 
kokkuleppe kohta vastuseks kriisile3,

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta4;

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse 
kohta Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse5,

– võttes arvesse oma 8. septembri 2010. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta –
Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa6,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni „Finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriis: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta”7,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste tuleviku kohta8,

– võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsiooni eluasemete ja regionaalpoliitika 
kohta9,

– võttes arvesse oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi kodutuse kaotamise 
strateegia kohta10,

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2008. aasta kirjalikku deklaratsiooni tänavakodutuse 
kaotamise kohta11 ja 16. detsembri 2010. aasta kirjalikku deklaratsiooni ELi kodutuse 
kaotamise strateegia kohta12,

– võttes arvesse 9. ja 10. detsembril 2010 toimunud Euroopa kodutuseteemalise 
konsensuskonverentsi lõppsoovitusi,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                                                                                                                                  
1 EMSK, 597/2012-TEN/484, 13. detsember 2012.
2 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0419.
4 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 57.
5 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 120.
6 ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 116.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0319.
9 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0183.
10 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0383.
11 ELT C 259 E, 29.10.2009, lk 19.
12 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0499.
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– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni ja 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et eluase on põhiõigus, mis tagab juurdepääsu teistele põhiõigustele ja 
väärikale elule; arvestades, et korralikule eluasemele juurdepääsu tagamine on 
rahvusvaheline kohustus, mida liikmesriigid ja EL peavad arvesse võtma;

B. arvestades, et liikmesriigid peavad tagama paralleelsete sotsiaaleluruumide pakkumise 
määratlemise ja korraldamise, et täiendada praegust spontaanset pakkumist erasektori 
eluasemeturul;

C. arvestades, et sotsiaaleluruumidel on keskne roll strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisel;

Sotsiaaleluruumide sotsiaalse ja makromajandusliku amortisaatori rolli edendamine
1. märgib, et praeguse majandus- ja sotsiaalkriisi tõttu suudab erasektor üksi üha vähemal 

määral rahuldada nõudlust sobiva hinnaga eluasemete järele ning et eluasemete ja 
energia hinna tõus suurendab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu; väljendab muret 
seoses eelarve kokkuhoiumeetmete, näiteks eluasemetoetuste vähendamise mõjuga;

2. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26 kohaselt on riiklikel 
asutustel suvaõigus määrata kindlaks sotsiaalelamumajanduse korraldamine, 
rahastamine ja sihtrühmad, et vastata kohalikele vajadustele; on seisukohal, et selline 
sekkumine on riiklike asutuste jaoks vahend, mis võimaldab vastata turutõrgetele, et 
tagada üldine juurdepääs korralikule eluasemele vastuvõetava hinna eest;

3. tuletab liikmesriikidele ja komisjonile meelde, et sotsiaalelamumajandusse tehtud 
kulutused võivad aidata vastata sotsiaalsele hädaolukorrale, ning et neid tuleks käsitleda 
strateegiliste sotsiaalinvesteeringutena, mis aitavad kaasa kohaliku paiknevusega 
kohalike töökohtade jätkusuutlikule loomisele, majanduse stabiliseerimisele 
kinnisvarabuumide ennetamise kaudu ning kliimamuutuste ja energiapuuduse vastu 
võitlemisele; kutsub liikmesriike ja komisjoni kaasama sotsiaalelamumajandusega 
seotud investeeringud Euroopa poolaasta raamistikku, kaasates sinna kinnisvarabuumide 
vastu võitlemise ja nende ennetamisega seotud eesmärkide hindamise;

4. rõhutab vajadust tugevdada järelevalvet sotsiaalinvesteeringute üle 
sotsiaalinvesteeringute kokkuleppe raamistikus, kaasates sinna sotsiaalelamutega seotud 
investeeringud, et tugevdada liidu majanduse ja eelarve haldamist;

5. teeb ettepaneku luua eluasemete Euroopa vaatluskeskus, mille eesmärk on 
usaldusväärsete statistiliste näitajate põhjal suurendada teadmisi eluasemete, eelkõige 
sotsiaalelamute olukorra kohta;

Kohalikesse töökohtadesse ja keskkonnasäästlikkuse majandusse investeerimise 
soodustamine
6. rõhutab sotsiaalelamumajanduse kontratsüklilist rolli majanduse taastamises tänu 

toetusele, mida antakse ehitus- ja renoveerimissektorile, sellega kaasnevale kohaliku 
paiknevusega kohalike töökohtade loomisele ja eelkõige tänu sektori töömahukatele 
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teenustele, keskkonnasäästlike tööstusharude arendamisele kohalikus majanduses ja 
selle mõjule, mis kandub üle ülejäänud majandusele;

7. rõhutab kohalike töökohtade lisaväärtust ja struktuurifondide (2007–2013) otsetegevuse 
poolt genereeritud investeeringute märkimisväärset võimendavat mõju 
sotsiaalelamumajanduse sektoris;

8. toetab sotsiaalelamute soojustamise-renoveerimise ja sotsiaalelamutes taastuvate 
energiaallikate kasutamisega, samuti linnade säästva arengu integreeritud meetmete, 
marginaliseerunud kogukondadele eluaseme juurdepääsu ja sotsiaalettevõtete 
edendamisega seotud prioriteetsete investeeringute abikõlblikkust 2014.–2020. aasta 
struktuurifondidest;

9. julgustab liikmesriike ja kõiki sidusrühmi pühendama sotsiaalelamutesse tehtavatele 
investeeringutele olulise koha riiklikes reformikavades ja 2014.–2020. aasta 
partnerluslepingute strateegilistes valdkondades;

10. nõuab, et liikmesriigid säilitaksid ambitsioonika eelarve mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020, arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on vahend kriisist 
väljumiseks; kutsub liikmesriike üles lihtsustama ja kiirendama kasutamata 
struktuurifondide ümberjaotamist sotsiaalelamute energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikatega seotud projektidele programmiperioodiks 2007–2013, võttes arvesse 
Euroopa majanduskasvu ja tööhõive pakti järeldusi;

11. kutsub liikmesriike üles edendama programmi Horisont 2020 toetuste ja 
struktuurifondide, EIPi, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning Euroopa 
Energiatõhususe Fondi kavandatud projektide rahastamisvahendite ja 
toetusprogrammide kasutamist, et ergutada sotsiaalelamute kvaliteedi parandamist ja 
nende renoveerimist;

12. kutsub komisjoni üles rakendama teisi võimalikke rahastamisallikaid, mida liikmesriigid 
võiksid kasutada sotsiaalelamute pakkumiseks ja renoveerimiseks, näiteks 
sotsiaalinvesteeringud ja vähendatud käibemaksumäära säilitamine sellistele 
investeeringutele, sektori töömahukatele teenustele ja selle vähesele mõjule 
ühendusesisesele kaubandusele;

13. nõuab, et vastutavad riiklikud asutused kohandaksid kiiresti oma haridus- ja 
kutseharidussüsteeme, et soodustada noorte juurdepääsu keskkonnasäästlikele 
majandusharudele ja uutele keskkonnasäästlikele töökohtadele;

Võitlus vaesuse vastu ning sotsiaalse kaasamise ja ühtekuuluvuse edendamine
14. tuletab meelde, et õiguse eluasemele realiseerimine on eeltingimuseks teiste 

põhiõiguste, sealhulgas poliitiliste ja sotsiaalsete õiguste täielikuks realiseerimiseks

15. palub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil viia läbi uuring, milles hinnatakse õiguse 
eluasemele rakendamise tõhusust ja tingimusi liikmesriikides;

16. soovitab liikmesriikidel töötada välja integreeritud poliitika, et tagada kõigile juurdepääs 
korralikule ja vastuvõetava hinnaga eluasemele, mille eesmärk on:
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- eelkõige toetada sotsiaaleluasemete ja väga kõrge kvaliteediga sotsiaaleluasemete 
pakkumist;

- liita sotsiaalelamute laiendamiskavad teistele esmatähtsatele avalikele teenustele 
juurdepääsu tagamise poliitikaga;

- käsitleda sageli tekkivaid probleeme seoses kõige haavatavamate elanikerühmade, 
näiteks rändajate ja noorte juurdepääsuga korralikule eluasemele;

- rakendada tõhusat sunniviisilise väljatõstmise ennetuspoliitikat, võttes arvesse, et 
vastutavatel ametiasutustel on odavam kanda väljatõstmisohus olevate inimeste 
üürikulud ja üürivõlad;

- välja töötada konkreetsed kavad kodutute jaoks koos ühiskondliku toetuse 
meetmetega;

17. soovitab liikmesriikidel ja vastutavatel ametiasutustel lihtsustada sotsiaalelamutele 
esitatavaid nõudeid ja parandada läbipaistvust ja erapooletust eluruumide eraldamisel, et 
ennetada igasugust diskrimineerimist ja kõige haavatavamate elanikerühmade vältimist, 
mis toob kaasa ruumilise eraldatuse tugevnemise;

Võitlus energiapuuduse vastu
18. tunneb muret energiapuuduse suurenemise pärast, mis puudutab 50 kuni 125 miljonit 

eurooplast;

19. palub liikmesriikidel määratleda energiapuuduse nähtus; tuletab meelde, et 
energiapuudust ei saa käsitleda üksnes kulude taseme ja energiahinna seisukohast, vaid 
sellel on ka kvalitatiivne mõõde, mis on eelkõige seotud elanike tarbimiskäitumise- ja 
harjumustega;

20. nõuab, et liikmesriigid võtaksid kohalike energiaauditite alusel integreeritud meetmeid, 
et võidelda energiapuuduse vastu, vähendades kõige haavatavamate majapidamiste 
energiakulusid (sotsiaaltariifid, ühekordsed või muudesse sotsiaaltoetustesse 
integreeritud toetused, kaitse tasumata arvete vastu, kaitse varustuskindlusetuse vastu) ja 
toetades kaasnevaid meetmeid, millega soodustatakse elanike energiatõhusamat 
käitumist ja julgustatakse kodude energiasäästlikumaks muutmist pikaajaliste ja 
tõhusate rahastamisvahenditega;

21. kutsub liikmesriike üles koostama energiapuudusega seotud riiklikke andmebaase ja 
edastama neid Euroopa eluasemete vaatluskeskusele;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Käesoleva raporti eesmärk on näidata, millisel määral on sotsiaalelamumajanduse sektor 
vahend, mis aitab Euroopa Liidul majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakriisist väljuda. 
Sotsiaaleluruumides elab hinnanguliselt 25 miljonit inimest. Kõikidel liikmesriikidel, v.a 
Kreeka, on sotsiaalelamute kogum, mille suurus on liikmesriigiti väga erinev, eelkõige 
läänepoolsete ja viimati ühinenud idapoolsete liikmesriikide vahel. Vajadused 
sotsiaaleluruumide järele on samuti erinevad nii liikmesriigi sees, linna- ja maapiirkondade 
vahel kui ka sama linnapiirkonna kesklinna ja äärelinnade vahel.

Sotsiaalelamumajandus on muu hulgas ametiasutuste vastus eluasemeturu tõrgetele, et 
rahuldada kõiki eluasemega seotud vajadusi ja tagada kõikidele juurdepääs korralikule 
eluasemele vastuvõetava hinna/üüri eest. 

Liikmesriigid ja EL peavad tagama paralleelsete sotsiaaleluruumide pakkumise 
määratlemise ja korraldamise, et täiendada praegust spontaanset pakkumist eluasemeturul, 
konkreetsetel juurdepääsu- ja hinnatingimustel peamiselt selleks otstarbeks loodud 
mittetulunduslike ettevõtete, aga ka erainvestorite, selleks nõuetekohaselt volitatud juriidiliste 
või füüsiliste isikute poolt, mida subsideerivad riiklikud, piirkondlikud või kohalikud 
ametiasutused. 

Tuleb siiski nentida, et nendest meetmetest hoolimata ei ole juurdepääs korralikule 
eluasemele paljudele ELi kodanikele enam jõukohase hinnaga. 2010. aastal kannatas 
5,7% Euroopa elanikkonnast eluasemevõimaluste puudumise käes1, samas kui Euroopa 
Ülemkogu parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartas on kehtestatud kodutuse 
järkjärgulise kõrvaldamise eesmärk. Lisaks elab 17,86% Euroopa elanikkonnast 
ülerahvastatud või ebarahuldavates eluasemetes ja 10,10% elanikkonnast kurtis, et 
eluasemekulud moodustavad rohkem kui 40% nende sissetulekutest.

Turu suutmatus rahuldada eluaseme vajadusi ei puuduta mitte üksnes isikuid, kes on täielikult 
ilma jäetud juurdepääsust eluasemele, vaid ka isikuid, kes elavad ebatervislikes, ebakohastes 
või ülerahvastatud eluruumides.

Seega on vaja kiiremas korras investeerida sotsiaalelamumajanduse sektorisse. Euroopa 
elab praegu läbi eluasemekriisi, mis püsib ja tõenäoliselt süveneb, hoolimata šokkidest, mille 
vastu Euroopa avalik arvamus tunneb huvi just talvisel ajal, mil kodutute olukord näib olevat 
talumatu.

Sotsiaalne ebavõrdsus ja töötuse määr üha suurenevad, 120 miljonit eurooplast on vaesed või 
vaesusriskis ning erasektori eluasemeturg suudab üha vähem vastata kõige haavatavamate 
majapidamiste üha suurenevale nõudlusele kogu Euroopas. Kasvavate üüri- ja energiahindade 
tõttu on sotsiaalsed eluasemetoetused sattunud suure surve alla, samas kui võlakriis sunnib 
riike tegema ohvreid sotsiaalkulutuste arvelt, isegi vähendama sotsiaalelamute teenust 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse arvel. Õiguse korralikule ja vastuvõetava hinnaga 
eluasemele rakendamine, mis on teistele põhiõigustele juurdepääsu põhitingimuseks, muutub 
üha raskemini teostatavaks.

                                               
1 Allikas: Europe Information Service S.A.
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Sotsiaalne kaasatus peaks põhinema vastuvõetava hinnaga ja kvaliteetse sotsiaaleluruumide 
piisaval pakkumisel, et tegeleda sellega seotud tervisealaste probleemidega. Sotsiaalne 
kaasatus peaks samuti kasu saama energiapuuduse vastu võitlemise meetmetest ja põhinema 
eluasemete eraldamise objektiivsetel ja läbipaistvatel kriteeriumitel nõuetekohase juhtimise 
kohaselt, et soodustada integreeritud lähenemisviisi ja sotsiaalset mitmekesisust ning seega ka 
diskrimineerimisevastast võitlust. 

Sotsiaalelamutesse investeerimine pakub samuti lahendust elanikkonna vananemisele ja 
eakate inimeste sõltuvusele, noorte erivajadustele ning samuti marginaliseerunud 
kogukondade ja kodutute kaasamisele. 

Majanduslikus plaanis aitab sotsiaalelamutesse investeerimine kaasa kriisist sügavalt 
mõjutatud ehitussektori ning ka renoveerimissektori elavdamisele, eelkõige seoses 
renoveerimise-soojustamisega ja taastuvate energiaallikatega, mis on suure tõhususega ja 
loovad keskkonnasäästlikke, kohalikke ja kohaliku paiknevusega töökohti.

Eluasemesektor on transpordisektori järel suuruselt teine sektor, millel on väga suur 
potentsiaal energia säästmiseks. Sotsiaalelamumajandus võib seega aidata kaasa strateegia 
„Euroopa 2020” kliimaeesmärkide saavutamisele ja vastata keskkonna hädaolukorrale, 
vähendades samal ajal majapidamiste elektriarveid ja energiasõltuvust.

Sotsiaaleluruumide piisav pakkumine aitab vähendada kinnisvaratsüklite ulatust ja 
kinnisvarabuume, mis muudavad majanduse ebastabiilseks. Sotsiaalelamumajandusse 
tehtavaid investeeringuid tuleb liidu makromajandusliku ja eelarve järelevalvesüsteemis 
paremini arvesse võtta.

Tuleb rõhutada struktuurifondide ja Euroopa Investeerimispanga laenude lisaväärtust 
sotsiaalelamumajandusega seotud investeeringute ergutamisel. Need vahendid võimaldavad 
eelkõige arendada täiend- ja kutseõpet keskkonnasäästlikes valdkondades, luua tuhandeid 
kohalikke, korralikke ja kohaliku paiknevusega töökohti. Neid rahalisi vahendeid tuleb 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tagada piisavas koguses ning nende kasutamist ja 
samuti kasutamata jäänud vahendite ümbersuunamist sotsiaalelamumajandusse tuleks 
lihtsustada. 


