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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sociālajiem mājokļiem Eiropas Savienībā
(2012/2293(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 3. panta 3. punktu, un Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 9., 148., 151.,153. un 160. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 34. pantu,

– ņemot vērā pārskatīto Eiropas Sociālo hartu, jo īpaši tās 30. pantu (tiesības uz 
aizsardzību pret nabadzību un sociālo atstumtību), 31. pantu (tiesības uz mājokli) un 
16. pantu (ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu2,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Regulu (ES) Nr. 1177/2011, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras īstenošanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām 
dalībvalstu budžeta struktūrām5,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 18. aprīļa paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012)0173),

                                               
1 OV L 306, 23.11.2011.
2 OV L 306, 23.11.2011.
3 OV L 306, 23.11.2011.
4 OV L 306, 23.11.2011.
5 OV L 306, 23.11.2011.
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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai” 
(COM(2010)0758), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, Reģionu 
komitejas atzinumu un tās 2011. gada 15. novembra rezolūciju par šo jautājumu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu2,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 
un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19993,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 
atcelšanu4,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi „Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu 
(COM(2011)0614),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 26. novembra paziņojumu „Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns” (COM(2008)0800),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 
2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK5, un Parlamenta 2012. gada 
15. decembra rezolūciju par šo jautājumu6,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu7,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. marta paziņojumu „ES valsts atbalsta noteikumu 
reforma attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem” 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0495.
2 OV L 210, 31.7.2006.
3 OV L 210, 31.7.2006.
4 OV L 201, 31.7.2006.
5 OV L 315, 14.11.2012.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0485.
7 OV L 347, 11.12.2006.
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(COM(2011)0146) un Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par šo 
jautājumu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai 
Eiropas Savienībā” (COM(2010)0573),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām līdz 2020. gadam” (COM(2011)0173),

– ņemot vērā Eiropas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) 
un Eurostat 2012. gada 8. februāra paziņojumu presei2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Lēmumu 
Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010. gads)3,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 6. decembra deklarāciju par Eiropas gadu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību: sadarbība cīņā pret nabadzību 2010. gadā un pēc tam4,

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2011. gada 18. februāra ziņojumu 
„Stratēģijas „Eiropa 2020” sociālā aspekta izvērtējums”5,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2010. gada 5. februāra darba dokumentu „Kopīgais 
ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu” (SEC(2010)0098),

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2010. gada 15. februāra ziņojumu „Kopīgais 
ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2010. gadā”6,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu „Problēmas 
saistībā ar sociālo mājokļu definēšanu par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu”7,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu „Ceļā uz Eiropas sociālo mājokļu 
programmu”8,

– ņemot vērā tā 2012. gada 20. novembra rezolūciju par Sociālo ieguldījumu paktu ― 
atbildes reakciju uz krīzi1,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
3 OV L 298, 7.11.2008., 20. lpp.
4 ES Padome, Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības padomes 3053. sanāksme 

2010. gada 6. decembrī Briselē.
5 Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums Padomei, ES Padome, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 

30, 2011. gada 18. februāris.
6 Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums Padomei, ES Padome, 6500/10 SOC 115 ECONFIN 101 FSTR 8 

EDUC 31 SAN 33, 2010. gada 15. februāris.
7 EESK, 597/2012-TEN/484, 2012. gada 13. decembris.
8 RK 71/2011 galīgā redakcija, ECOS-V/014, https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
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– ņemot vērā tā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par stratēģiju „ES 2020”2,

– ņemot vērā tā 2010. gada 20. maija rezolūciju par kohēzijas politikas ieguldījumu 
Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā3,

– ņemot vērā tā 2010. gada 8. septembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas 
„Eiropa 2020” integrēto pamatnostādņu II daļa4,

– ņemot vērā tā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo 
krīzi: ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām5,

– ņemot vērā tā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu nākotni6,

– ņemot vērā tā 2007. gada 10. maija rezolūciju par mājokļu un reģionālo politiku7,

– ņemot vērā tā 2011. gada 14. septembra rezolūciju par ES bezpajumtniecības stratēģiju8,

– ņemot vērā 2008. gada 22. aprīļa rakstisko deklarāciju par bezpajumtniecības uz ielām 
izbeigšanu9 un 2010. gada 16. decembra rakstisko deklarāciju par ES stratēģiju 
bezpajumtniecības izskaušanai10,

– ņemot vērā Eiropas Konsensa konferences 2010. gada 9. un 10. decembra galīgos 
ieteikumus par bezpajumtniecību,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

A. tā kā piekļuve mājokļiem ir daļa no pamattiesībām, kas nosaka piekļuvi citām 
pamattiesībām un cilvēka cienīgai dzīvei; tā kā piekļuves pienācīgam mājoklim 
nodrošināšana ir dalībvalstu starptautisko saistību daļa, kas Savienībai jāņem vērā;

B. tā kā dalībvalstis nodrošina, ka papildus pašreizējam tirgus piedāvājumam tiek noteikts un 
organizēts sociālo mājokļu piedāvājums;

                                                                                                                                                  
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0419.
2 OV C 236 E, 12.8.2011., 57. lpp.
3 OV C 161 E, 31.5.2011., 120. lpp.
4 OV C 308 E, 20.10.2011., 116. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0319.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0183.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0383.
9 OV C 259 E, 29.10.2009., 19. lpp.
10 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0499.
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C. tā kā sociālajiem mājokļiem ir liela nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā,

Veicināt sociālo mājokļu kā sociālā un makroekonomiskā amortizatora nozīmi
1. norāda, ka pašreizējās ekonomiskās un sociālās krīzes dēļ vajadzību pēc pieejamiem 

mājokļiem arvien mazāk var apmierināt tikai ar privātajiem mājokļiem un ka mājokļu un 
enerģijas cenu pieaugums veicina nabadzības un sociālās atstumtības risku; pauž bažas 
par tādu budžeta taupības pasākumu kā mājokļa pabalsta samazināšanas ietekmi;

2. atgādina, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. protokolu valsts 
iestādes var brīvi noteikt sociālo mājokļu nozares organizāciju, finansēšanu un mērķa 
grupu, lai apmierinātu vietējās vajadzības; uzskata, ka šāda iejaukšanās ir valsts iestāžu 
līdzeklis tirgus nepilnību kompensēšanai, lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu pieeju 
pienācīgam mājoklim par pieņemamu cenu;

3. atgādina dalībvalstīm un Komisijai, ka izdevumi mājokļu nozarē ļauj risināt ārkārtas 
situāciju sociālajā jomā un, ciktāl šie izdevumi ir stratēģiski ieguldījumi sociālajā jomā, 
pastāvīgi veicināt vietēju un nepārvietojamu darbavietu radīšanu, ekonomikas stabilitāti, 
novēršot nekustamā īpašuma cenu „burbuļus”, cīņu pret klimata pārmaiņām un cīņu pret 
enerģētisko nabadzību; prasa dalībvalstīm un Komisijai ieguldījumus sociālo mājokļu 
jomā ietvert Eiropas pusgadā, tajā iekļaujot cīņas pret nekustamā īpašuma cenu 
„burbuļiem” mērķu novērtējumu;

4. uzsver nepieciešamību veicināt ieguldījumus sociālajā jomā Sociālo ieguldījumu pakta 
ietvaros, lai pastiprinātu Savienības ekonomikas un budžeta pārvaldību, tajā ietverot 
ieguldījumus sociālo mājokļu jomā;

5. ierosina izveidot Eiropas Mājokļu uzraudzības centru, lai uzlabotu informētību par 
situāciju mājokļu, jo īpaši sociālo mājokļu, jomā, pamatojoties uz ticamiem statistikas 
datiem;

Veicināt ieguldījumus vietējā nodarbinātībā un videi draudzīgā ekonomikā
6. uzsver, ka sociālo mājokļu nozarei ir pretcikliska nozīme un tā veicina ekonomikas 

atveseļošanu, atbalstot būvniecības un renovācijas nozari, ilgtspējīgu un nepārvietojamu 
vietējo darbavietu radīšanu, galvenokārt nozares apjomīgā darbaspēka dēļ, videi 
draudzīgu vietējās ekonomikas nozaru attīstību un ķēdes reakciju pārējās ekonomikas 
nozarēs;

7. uzsver, ka struktūrfondu tiešā darbība sociālo mājokļu nozarē 2007.–2013. gadā radījusi 
pievienoto vērtību vietējai nodarbinātībai un būtiski veicinājusi ieguldījumus;

8. atbalsta tādu prioritāru ieguldījumu ietveršanu struktūrfondu darbības jomā 2014.–
2020. gadā, kas attiecas uz sociālo mājokļu atjaunošanu ar mērķi uzlabot to 
siltumizolāciju un uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu sociālajos mājokļos, kā 
arī uz integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētattīstībai, uz nelabvēlīgos apstākļos esošu 
kopienu piekļuvi mājokļiem un sociālo uzņēmumu atbalstu;
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9. mudina dalībvalstis un ieinteresētās personas valsts reformu programmās un 
partnerattiecību nolīgumu stratēģiskajos virzienos 2014.–2020. gadam atvēlēt būtisku 
vietu ieguldījumiem sociālo mājokļu attīstībā;

10. aicina dalībvalstis saglabāt vērienīgu budžetu 2014.–2020. gada perioda daudzgadu 
finanšu shēmai, jo kohēzijas politika ir dzinējspēks krīzes pārvarēšanā; aicina 
dalībvalstis atvieglot un paātrināt struktūrfondu neizlietoto līdzekļu atkārtotu piešķiršanu 
projektiem par energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem sociālajos 
mājokļos 2007.–2013. gada plānošanas periodā, ņemot vērā Eiropas Izaugsmes un 
nodarbinātības pakta secinājumus;

11. aicina dalībvalstis veicināt programmas „Apvārsnis 2020” subsīdiju, finanšu 
instrumentu un struktūrfondu, EIB, ERAB un EEEF piedāvāto atbalsta programmu 
projektu attīstībai izmantošanu, lai sekmētu sociālo mājokļu kvalitatīvu būvniecību un 
renovāciju;

12. aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm citus iespējamos finansējuma avotus, lai veicinātu 
sociālo mājokļu piedāvājumu un renovāciju kā ieguldījumus sociālajā jomā, un saglabāt 
samazināto PVN likmi, kas piemērojama šiem ieguldījumiem, ņemot vērā nozares 
apjomīgo darbaspēku un tās niecīgo ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm;

13. prasa atbildīgajām valsts iestādēm ātri pielāgot to izglītības un arodmācības sistēmas, lai 
veicinātu jauniešu piekļuvi videi draudzīgas ekonomikas nozarēm un jaunām videi 
draudzīgām darbavietām;

Cīnīties pret nabadzību un veicināt sociālo iekļaušanu un sociālo kohēziju
14. atgādina, ka tiesību uz mājokli īstenošana nosaka citu pamattiesību, tostarp politisko un 

sociālo tiesību, pilnīgu īstenošanu;

15. prasa Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai veikt pētījumu, lai novērtētu tiesību uz 
mājokli īstenošanas efektivitāti un nosacījumus dalībvalstīs;

16. iesaka dalībvalstīm izstrādāt integrētu politiku, kas visiem iedzīvotājiem nodrošinātu 
piekļuvi pienācīgam un pieejamam mājoklim un kurā noteikti šādi mērķi:

- īpaši atbalstīt kvalitatīvu sociālo mājokļu un mājokļu, kas paredzēti iedzīvotājiem ar 
ļoti zemiem ienākumiem, piedāvājumu;

- saistīt sociālo mājokļu kopuma paplašināšanas programmas ar politiku par piekļuvi 
citiem būtiskiem sabiedriskiem pakalpojumiem;

- novērst grūtības piekļūt pienācīgiem mājokļiem, ar ko bieži saskaras 
visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, piemēram, migranti un jaunieši;

- īstenot efektīvu politiku, lai novērstu iedzīvotāju izlikšanu no mājokļiem, jo 
atbildīgajām iestādēm segt to cilvēku īres maksu un īres maksas parādus, kuriem 
draud izlikšana no mājokļiem, ir izdevīgāk;

- izstrādāt īpašas programmas, kurās noteikti papildu sociālie pasākumi 
bezpajumtniekiem;
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17. iesaka dalībvalstīm un atbildīgajām iestādēm vienkāršot sociālo mājokļu pieprasīšanas 
procedūru un uzlabot mājokļu piešķiršanas pārredzamību un objektivitāti, lai apturētu 
jebkādu izvairīšanos no visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem un šo cilvēku 
diskrimināciju, kas veicina telpisko segregāciju;

Cīnīties pret enerģētisko nabadzību
18. pauž bažas par enerģētiskās nabadzības palielināšanos, kas skar 50–125 miljonus 

Eiropas iedzīvotāju;

19. prasa dalībvalstīm definēt enerģētisko nabadzību; atgādina, ka enerģētisko nabadzību 
nevar aplūkot tikai no izmaksu un enerģijas cenu aspekta, bet tai ir arī kvalitatīvs 
aspekts, kas saistīts ar iedzīvotāju izturēšanos un ieradumiem attiecībā uz enerģijas 
patēriņu;

20. aicina dalībvalstis veikt integrētus pasākumus, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību, 
veicot vietējus energoauditus, samazinot enerģijas izmaksas visneaizsargātākajām 
mājsaimniecībām (sociālie tarifi, atsevišķs vai citos sociālajos pabalstos integrēts 
atbalsts, rēķinu neapmaksāšanas novēršana, aizsardzība pret piegādes pārtraukumiem) 
un atbalstot papildu pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju ekonomiskāku rīcību, 
vienlaikus veicinot energoietilpīgāko mājokļu energoefektivitāti ar noturīgu un efektīvu 
finanšu sviru palīdzību;

21. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts datu bāzes par enerģētisko nabadzību un tās nodot 
Eiropas Mājokļu uzraudzības centram; 

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Šī ziņojuma mērķis ir parādīt, kādā mērā sociālo mājokļu nozare var atbalstīt Eiropas 
Savienību ekonomikas, sociālās un vides krīzes pārvarēšanā. Tiek uzskatīts, ka 25 miljoni 
Eiropas pilsoņu dzīvo sociālajos mājokļos. Visās dalībvalstīs, izņemot Grieķiju, ir sociālo 
mājokļu kopums, kura apjoms dalībvalstīs ļoti atšķiras, jo īpaši liela atšķirība vērojama starp 
rietumu dalībvalstīm un jaunākajām dalībvalstīm austrumos. Vajadzība pēc sociālajiem 
mājokļiem atšķiras arī dalībvalsts ietvaros — starp pilsētas un lauku zonām un pat pilsētās 
starp to centru un nomali.

Sociālie mājokļi ir viena no publisko iestāžu atbildēm uz mājokļu tirgus nepilnību ar mērķi 
pilnīgi apmierināt vajadzību pēc mājokļiem un nodrošināt visiem iedzīvotājiem piekļuvi 
pienācīgiem mājokļiem par pieņemamu cenu / īres maksu.

ES dalībvalstis nodrošina, ka papildus pašreizējam tirgus piedāvājumam tiek noteikts un 
organizēts sociālo mājokļu piedāvājums ar īpašiem nosacījumiem par piekļuvi un īpašām 
cenām, un to veic bezpeļņas uzņēmumi, kas izveidoti tieši šim mērķim, bet arī privāti 
ieguldītāji, kas ir šim mērķim pilnvarotas juridiskas vai fiziskas personas, ko subsidē valsts, 
reģionālas vai vietējas iestādes.

Jākonstatē, ka, neskatoties uz šiem pasākumiem, daudzi Savienības pilsoņi vairs nevar 
atļauties pienācīgu mājokli. Lai gan Eiropas Padomes pārskatītajā Sociālajā hartā ir noteikts 
mērķis pakāpeniski izskaust bezpajumtniecību, 2010. gadā 5,7 % Eiropas iedzīvotāju nebija 
mājokļu1. Turklāt 17,86 % iedzīvotāju dzīvoja pārapdzīvotos vai neatbilstošos mājokļos un 
10,10 % mājsaimniecību liecināja, ka papildu izmaksas par mājokli bija lielākas par 40 % no 
viņiem pieejamiem ienākumiem.

Tirgus nespēja pilnīgi apmierināt vajadzību pēc mājokļiem attiecas ne vien uz cilvēkiem, kam 
vienkārši nav pieejami mājokļi, bet arī uz cilvēkiem, kas uzturas dzīvošanai nepiemērotos, 
nepielāgotos vai pārapdzīvotos mājokļos.

Sociālajā jomā ir steidzami jāveic ieguldījumi sociālo mājokļu nozarē. Eiropa mājokļu jomā 
pārcieš smagu krīzi, kas ir noturīga un, iespējams, palielinās, neņemot vērā Eiropas 
sabiedrības viedokli ziemas laikā, kad bezpajumtnieku stāvoklis šķiet neizturams.

Sociālā nevienlīdzība padziļinās, bezdarba līmenis strauji paaugstinās, 120 miljonu Eiropas 
iedzīvotāju ir nabadzīgi vai pakļauti nabadzības riskam un privāto mājokļu tirgus arvien 
mazāk spēj apmierināt nestabilāko mājsaimniecību augošo pieprasījumu visā Eiropā. Pieaugot 
īres maksai un enerģijas cenām, mājokļu sociālie pabalsti tiek pakļauti spiedienam, kaut gan 
vienlaikus parādu krīzes dēļ dalībvalstis ir spiestas samazināt izdevumus sociālajā jomā, pat 
samazināt sociālo mājokļu kopumu, tādējādi kaitējot sociālajai un teritoriālajai kohēzijai.
Piemērot tiesības uz pienācīgu un pieejamu mājokli, kas tomēr nosaka piekļuvi citām 
pamattiesībām, tādējādi kļūst aizvien grūtāk.

Sociālās iekļaušanas pamatā jābūt pieejamu un kvalitatīvu sociālo mājokļu pietiekamam 
piedāvājumam, lai pārvarētu attiecīgās sanitārās problēmas. Tai jāpiešķir arī līdzekļi cīņai ar 

                                               
1 Avots: a/s „Eiropas Informācijas dienests” [Europe Information Service S.A.].
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enerģētisko nabadzību un jāpamatojas uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem attiecībā 
uz mājokļu piešķiršanu saskaņā ar piemērotu pārvaldību, kas veicinātu integrētu pieeju un 
sociālo daudzveidību, un tādējādi jācīnās pret diskrimināciju.

Ieguldījums sociālajos mājokļos ir arī atbilde uz sabiedrības novecošanu un vecu cilvēku 
apgādājamību, uz jaunatnes īpašajām vajadzībām, kā arī uz atstumto kopienu un 
bezpajumtnieku iekļaušanu.

Attiecībā uz ekonomiku, ieguldot sociālo mājokļu jomā, tiek atbalstīta būvniecības nozare, ko 
bija smagi skārusi krīze, kā arī renovācijas nozare, jo īpaši renovācija ar mērķi uzlabot 
siltumizolāciju, un atjaunojamu energoresursu nozare — ļoti ienesīgas nozares, kas piedāvā 
videi draudzīgas, vietējas un nepārvietojamas darbavietas.

Dzīvojamo ēku nozarei ir otrais lielākais (pēc transporta nozares) enerģijas taupīšanas 
potenciāls. Sociālie dzīvokļi tādējādi var veicināt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu klimata 
jomā sasniegšanu, kā arī risināt ārkārtas situāciju vides jomā, samazinot mājsaimniecību 
enerģijas patēriņa izdevumus un energoatkarību.

Pietiekams sociālo mājokļu piedāvājums palīdz mazināt ekonomiku destabilizējošo 
nekustamā īpašuma ciklu un nekustamā īpašuma cenu „burbuļu” apmērus. Ieguldījumi sociālo 
mājokļu jomā vairāk jāņem vērā Savienības makroekonomiskās un budžeta uzraudzības 
sistēmā.

Jāuzsver struktūrfondu un Eiropas Investīciju bankas aizdevumu pievienoto vērtību
ieguldījumu veicināšanā sociālo mājokļu jomā. Šie līdzekļi jo īpaši veicina pieaugušo 
izglītības un arodmācību attīstību videi draudzīgās nozarēs un tūkstošiem vietēju, pienācīgu 
un nepārvietojamu darbavietu radīšanu. Šie resursi jānodrošina pietiekamā apmērā nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā un jāatvieglo to saņemšanas procedūra, kā arī neizmantoto līdzekļu 
atkārtota piešķiršana sociālo mājokļu nozarei.


