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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea
(2012/2293(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3(3) 
tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-
Artikoli 9, 148, 151 u 153 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Artikolu 34 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta, b'mod partikolari l-Artikolu 30 
tagħha (id-dritt għall-protezzjoni kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali), l-Artikolu 31 
tagħha (id-dritt għall-akkomodazzjoni) u l-Artikolu 16 tagħha (id-dritt tal-familja għall-
protezzjoni soċjali, legali u ekonomika),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
“Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-
żona tal-euro1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet tal-baġit u s-sorveljanza u l-
koordinazzjoni ta’ politika ekonomika2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2011 tat-8 ta' Novembru 
2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-
implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta’ infurzar biex jikkoreġu żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi,

                                               
1 ĠU L 306, 23.11.2011.
2 ĠU L 306, 23.11.2011.
3 ĠU L 306, 23.11.2011.
4 ĠU L 306, 23.11.2011.
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– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-
rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-18 ta’ April 2012 bl-isem 
“Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi” (COM(2012)0173),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Il-Pjattaforma Ewropea 
kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali" (COM(2010)0758), l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar dan is-suġġett, u r-riżoluzzjoni tagħha tal-15 ta’ 
Novembru 2011 li tikkonċernaw lilhom2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1784/19993,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1260/19994,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar 
ir-Regolament (KE) Nru 1783/19995,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 (COM(2011)0615),

– wara li kkunsidra l-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u 
l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 (COM(2011)0614),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 
intitolata "Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku" (COM(2008)0800),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li jemenda d-Direttivi 2009/125/KE u 

                                               
1 ĠU L 306, 23.11.2011.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0495.
3 ĠU L 210, 31.7.2006.
4 ĠU L 210, 31.7.2006.
5 ĠU L 201, 31.7.2006.
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2010/30/UE u li jħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE1 u r-riżoluzzjoni tagħha 
tal-15 ta’ Diċembru 2012 li tikkonċerna lilha2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar sistema
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2011 intitolata 
"Ir-Riforma tar-Regoli tal-UE dwar l-Għajnuna mill-Istat għal Servizzi ta' Interess 
Ekonomiku Ġenerali" (COM(2011)0146) u r-riżoluzzjoni tagħha tal-15 ta’ Novembru 
2011 li tikkonċerna lilha4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija għall-
implimentazzjoni effikaċi tal-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea" 
(COM(2010)0573),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Qafas tal-UE għall-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma għall-perjodu li jwassal sal-2020" 
(COM(2011)0173),

– wara li kkunsidra l-Istatistika tal-UE dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien u l-
istqarrija għall-istampa tal-Eurostat tat-8 ta’ Frar 20125,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1098/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali (2010)6,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Diċembru 2010 dwar "Is-Sena 
Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Naħdmu flimkien biex 
niġġieldu l-faqar fl-2010 u lil hinn minnha"7,

– wara li kkunsidra r-Rapport tat-18 ta’ Frar tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali intitolat 
"Valutazzjoni tad-dimensjoni soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020: Rapport tal-Kumitat 
tal-Protezzjoni Soċjali tal-2011"8,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Frar 
2010 intitolat "Rapport Konġunt dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali" 
(SEC(2010)0098),

                                               
1 ĠU L 315 14.11.2012
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0485.
3 ĠU L 347 11.12.2006
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF.
6 ĠU L 298, 7.11.2008, p. 20.
7 Il-Kunsill tal-UE, it-3053 sessjoni tal-Kunsill "Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-

Konsumatur", Brussell, is-6 ta' Diċembru 2010.
8 Rapport tal-Kumitat għall-Ħarsien Soċjali lill-Kunsill, il-Kunsill tal-UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 

ECOFIN 76 SAN 30, tat-18 ta' Frar 2011.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-15 ta’ Frar 2010 tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali 
intitolat "Rapport Konġunt 2010 dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali”1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "L-isfidi 
tad-definizzjoni tal-akkomodazzjoni soċjali bħala servizz ta’ interess ekonomiku 
ġenerali"2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni "Lejn aġenda Ewropew għall-
akkomodazzjoni soċjali"3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2012 dwar il-Patt dwar l-
Investiment Soċjali – bħala reazzjoni għall-kriżi4;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-istrateġija Ewropa 
20205,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-
Politika ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u tal-istrateġija UE 20206,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-8 ta' Settembru 2010 dwar il-
proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida Integrati "Ewropa 2020"7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet rigward il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 
jittieħdu8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju dwar il-futur tas-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2007 dwar l-akkomodazzjoni u 
l-politika reġjonali10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011 dwar l-Istrateġija tal-
UE għall-Persuni Mingħajr Dar11,

                                               
1 Rapport tal-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali lill-Kunsill, il-Kunsill tal-UE, 6500/10 SOC 115 

ECOFIN 101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, tal-15 ta' Frar 2010.
2 KESE, 597/2012-TEN/484, 13 ta’ Diċembru 2012.
3 KtR 71/2011 finali, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0419.
5 ĠU C 236 E, tat-12.8.2011, p. 57.
6 ĠU C 161 E, tal-31.5.2011, p. 120.
7 ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 116.
8 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
9 Testi adottati, P7_TA(2011)0319.
10 Testi adottati, P7_TA(2007)0183.
11 Testi adottati, P7_TA(2011)0383.
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– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tiegħu tat-22 April 2008 dwar it-tmiem tal-
problema ta’ persuni bla dar fit-triq1 u tas-16 ta’ Diċembru 2010 dwar l-istrateġija tal-
UE għall-persuni bla dar2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet finali tal-Konferenza Ewropea ta’ Kunsens 
dwar il-Persuni Bla Dar tad-9 u l-10 ta’ Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

A. billi l-aċċess għall-akkomodazzjoni jirriżulta minn dritt fundamentali li jikkundizzjona l-
aċċess għad-drittijiet fundamentali l-oħra u għal ħajja dinjituża; billi l-garanzija tal-aċċess 
għal akkomodazzjoni diċenti tirriżulta minn obbligu internazzjonali tal-Istati Membri li l-
Unjoni għandha tikkunsidra;

B. billi l-Istati Membri jiżguraw id-definizzjoni u l-organizzazzjoni ta’ offerta parallela ta’ 
akkomodazzjonijiet soċjali li tikkumplimenta l-offerta preżenti spontanjament fuq is-suq;

C. billi l-akkomodazzjoni soċjali għandha rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020;

Promozzjoni tar-rwol tal-akkomodazzjoni soċjali li jtaffi l-problemi soċjali u 
makroekonomiċi
1. jinnota li minħabba l-kriżi ekonomika u soċjali attwali, il-bżonn għal akkomodazzjoni bi 

prezz konvenjenti huwa inqas u inqas sodisfatt mill-proprjetà privata waħedha, u li ż-
żieda fil-prezz tal-akkomodazzjoni u tal-enerġija tiffavorixxi r-riskju ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali; jitħasseb dwar l-impatt tal-miżuri ta’ awsterità baġitarji bħat-tnaqqis 
tal-għajnuna għall-akkomodazzjoni;

2. ifakkar li skont il-protokoll 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
awtoritajiet pubbliċi huma liberi li jiddefinixxu l-organizzazzjoni, il-finanzjament u l-
gruppi mmirati tas-settur tal-akkomodazzjoni soċjali bl-għan li jissodisfa l-bżonnijiet 
lokali; iqis li dan l-intervent huwa l-mezz li bih l-awtoritajiet pubbliċi jirrispondu għall-
fallimenti tas-suq sabiex jiggarantixxu aċċess universali għal akkomodazzjoni diċenti bi 
prezz konvenjenti;

3. ifakkar lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni li l-infiq effetwat fis-settur tal-
akkomodazzjoni soċjali jagħti lok għal tweġiba tal-urġenza soċjali, u bħala investimenti 
soċjali strateġiċi, għal kontribut li jdum sabiex jinħolqu impjiegi lokali mhux rilokabbli, 
tiġi stabbilita l-ekonomija filwaqt li jkunu ostakolati l-bżieżaq finanzjarji, jiġi miġġieled 
it-tibdil fil-klima, u jiġi miġġieled il-faqar enerġetiku; jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni sabiex jintegra l-investimenti fl-akkomodazzjonijiet soċjali fil-qafas tas-

                                               
1 ĠU C 259 E, 29.10.2009, p. 19.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0499.
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Semestru Ewropew filwaqt li jinkludu fihom valutazzjoni tal-objettivi dwar il-ġlieda 
kontra u l-prevenzjoni tal-bżieżaq fil-proprjetà immobbli;

4. jenfasizza l-bżonn għal tisħiħ tal-monitoraġġ tal-investimenti soċjali fil-qafas ta’ patt ta’ 
investiment soċjali bl-għan li tissaħħaħ il-governanza ekonomika u baġitarja tal-Unjoni, 
filwaqt li jiġu inklużi l-investimenti fl-akkomodazzjonijiet soċjali; 

5. jipproponi l-ħolqien ta’ Osservatorju Ewropew tal-Akkomodazzjoni bl-għan li 
jiżviluppa l-għarfien tas-sitwazzjonijiet tal-akkomodazzjoni, b’mod partikolari l-
akkomodazzjoni soċjali, abbażi ta’ indikaturi statistiki affidabbli;

Inkoraġġiment tal-investiment fl-impjieg lokali u l-ekonomija ambjentali
6. jenfasizza r-rwol antiċikliku tas-settur tal-akkomodazzjoni soċjali favur l-irkupru 

ekonomiku grazzi għall-appoġġ mogħti lis-settur tal-kostruzzjoni u tar-rinnovazzjoni, 
lill-impjiegi lokali fuq medda twila u mhux rilokabbli li jirriżultaw minn dan, b’mod 
partikolari permezz tal-intensità qawwija tal-ħaddiema fis-settur, lill-iżvilupp ta’ 
netwerks ambjentali fl-ekonomija lokali, u lill-effetti tat-taħriġ fuq il-bqija tal-
ekonomija;

7. jenfasizza l-valur miżjud fuq l-impjieg lokali u l-ingranaġġ konsiderevoli fuq l-
investimenti maħluqa mill-azzjoni diretta tal-fondi strutturali mill-2007 sal-2013 fis-
settur tal-akkomodazzjoni soċjali;

8. jappoġġa l-eliġibbiltà għall-fondi strutturali għas-snin 2014-2020 tal-investimenti 
prijoritarji fir-rinnovazzjoni termali u fl-użu ta’ enerġija rinnovabbli fl-
akkomodazzjonijiet soċjali, fl-azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban sostenibbli, fl-
aċċess għall-akkomodazzjoni għall-komunitajiet marġinalizzati u fil-promozzjoni ta’ 
impriżi soċjali;

9. iħeġġeġ l-Istati Membri u l-partijiet interessati kollha sabiex jiddedikaw post importanti 
għall-investimenti favur l-akkomodazzjoni soċjali fil-programmi nazzjonali ta’ riforma 
u fl-assi strateġiċi tal-ftehim ta’ sħubija tal-2014-2020;

10. iħeġġeġ l-Istati Membri sabiex iżommu baġit ambizzjuż għall-qafas finanzjarju 
pluriennali 2014-2020 filwaqt li jqis il-politika ta’ koeżjoni bħala motivazzjoni biex 
noħorġu mill-kriżi; isejjaħ l-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw u jħaffu r-riallokazzjoni 
tal-fondi strutturali mhux użati lejn proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija u ta’ enerġija 
rinnovabbli fl-akkomodazzjoni soċjali għall-programmazzjoni 2007-2013 abbażi tal-
konklużjonijiet tal-Patt Ewropew għat-Tkabbir u l-Impjieg;

11. isejjaħ lill-Istati Membri sabiex jippromwovu r-rikors għall-għajnuna finanzjarja tal-
programm Orizzont 2020 u l-użu ta’ strumenti finanzjarji u ta’ programmi ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp ta’ proġetti proposti mill-fondi strutturali, il-BEI, il-BERŻ u l-FEEE bl-
għan li jiġu stimolati l-produzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-kwalità tal-akkomodazzjoni 
soċjali;

12. jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi sorsi possibbli oħra lill-Istati Membri bl-
għan li jippromwovu l-offerta u r-rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni soċjali bħala 
investiment soċjali u sabiex iżżomm ir-rati baxxi tat-taxxa fuq il-valur miżjud 
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applikabbli għal dan l-investiment, għall-intensità qawwija ta’ ħaddiema fis-settur u 
għall-impatt dgħajjef fuq il-kummerċ intrakomunitarju;

13. titlob lill-awtoritajiet pubbliċi responsabbli sabiex jadattaw malajr is-sistemi ta’ 
edukazzjoni u ta’ taħriġ professjonali tagħhom sabiex jiġi favorit l-aċċess taż-żgħażagħ 
għan-netwerks ta’ ekonomija ambjentali u għall-impjiegi ambjentali ġodda;

Il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali
14. ifakkar li l-kisba tad-dritt għall-akkomodazzjoni tikkundizzjona l-kisba sħiħa tad-

drittijiet fundamentali l-oħra, inklużi d-drittijiet politiċi u soċjali;

15. jitlob lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali sabiex twettaq 
studju li jivvaluta l-effettività u l-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tad-dritt għall-
akkomodazzjoni fl-Istati Membri;

16. jirrakkomanda lill-Istati Membri li jelaboraw politika integrata sabiex ikun garantit 
aċċess lil kulħadd, għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezz konvenjenti bl-għan li:

- jkun hemm appoġġ b’mod partikolari tal-offerta ta’ akkomodazzjonijiet soċjali u 
soċjali ħafna ta’ kwalità,

- jiġu assoċjati l-programmi ta’ estensjoni tal-akkomodazzjoni soċjali ma’ politika ta’ 
aċċess għal servizzi pubbliċi essenzjali oħra;

- jinstab rimedju għad-diffikultajiet frekwenti ta’ aċċess għal akkomodazzjoni diċenti 
għall-popolazzjonijiet l-iktar vulnerabbli bħall-migranti u ż-żgħażagħ, 

- jiġu implimentati politiki effikaċi ta’ prevenzjoni tat-tkeċċija mid-dar, jekk jitqies il-
fatt li jiswa inqas għall-awtoritajiet pubbliċi responsabbli li jieħdu ħsieb il-kera u d-
dovut skadut tal-kera tal-persuni f’riskju li jitkeċċew,

- jiġu elaborati programmi speċifiċi għall-persuni mingħajr dar li għandhom aċċess 
għal miżuri ta’ sostenn soċjali; 

17. jirrakkomanda lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet responsabbli li jissimplifikaw id-
domandi għal akkomodazzjoni soċjali u li jtejbu t-trasparenza u l-imparzjalità fl-għotja 
ta’ akkomodazzjoni bl-għan li tiġi eliminata kull diskriminazzjoni u kull fenomenu ta’ 
evitar tal-popolazzjonijiet l-iktar vulnerabbli li jwassal għaż-żieda fl-esklużjoni soċjali;

Ġlieda kontra l-faqar enerġetiku
18. jinkwieta dwar iż-żieda fil-faqar enerġetiku li jmiss bejn 50 u 125 miljun Ewropew;

19. jitlob lill-Istati Membri sabiex jagħtu definizjoni għall-fenomenu tal-faqar enerġetiku; 
ifakkar li l-faqar enerġetiku ma jistax jitqies biss mill-angolu tal-livell ta’ nfiq u tal-
prezz tal-enerġija, iżda għandu dimensjoni ta’ kwalità marbuta b’mod partikolari mal-
imġiba u d-drawwiet ta' konsum tal-abitanti;

20. iħeġġeġ l-Istati Membri sabiex jieħdu miżuri integrati biex jiġġieldu kontra l-faqar 
enerġetiku, abbażi ta’ awditjar enerġetiku lokali, billi jitnaqqsu l-prezzijiet tal-enerġija 
għall-familji l-iktar vulnerabbli (tariffi soċjali, għajnuna puntwali jew integrata ma’ 
għajnuna soċjali oħra, prevenzjoni kontra l-kontijiet mhux imħallsa, protezzjoni kontra 
l-qtugħ tal-provvisti) u billi jappoġjaw il-miżuri ta’ sostenn tal-abitanti favur prattiki 
iktar ekonomiċi, filwaqt li jitħeġġeġ it-titjib tal-prestazzjoni enerġetika tal-
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akkomodazzjonijiet li jużaw l-iktar enerġija permezz ta’ lievi finanzjarji effikaċi għal 
żmien twil;

21. jistieden lill-Istati Membri sabiex ifasslu databases nazzjonali dwar il-faqar enerġetiku u 
jgħadduhom lill-Osservatorju Ewropew għall-Akkomodazzjoni; 

22. jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-interess ta’ dan ir-rapport huwa li juri b’liema mod is-settur tal-akkomodazzjoni soċjali 
huwa ingranaġġ li jista’ jgħin l-Unjoni Ewropea toħroġ mill-kriżi ekonomika, soċjali u 
ambjentali. In-numru ta’ ċittadini Ewropej li joqogħdu f’akkomodazzjoni soċjali huwa stimat 
għal 25 miljun. L-Istati Membri kollha ħlief il-Greċja għandhom faċilitajiet ta’ 
akkomodazzjoni soċjali, li d-daqs tagħhom ivarja sew minn Stat għal ieħor, b’mod partikolari 
bejn l-Istati tal-Punent u l-Istati tal-Lvant li ssieħbu l-aħħar. Il-bżonn ta' akkomodazzjoni 
soċjali jvarja ukoll fi ħdan Stat Membru, bejn iż-żoni urbani u rurali u fi ħdan iż-żoni urbani 
stess bejn iċ-ċentru tal-ibliet u l-periferija tagħhom.

L-akkomodazzjoni soċjali hija risposta fost oħrajn tas-setgħat pubbliċi għall-falliment tas-suq 
tal-akkomodazzjoni biex jissodisfa l-bżonn totali ta' akkomodazzjoni u jiżgura lil kulħadd l-
aċċess għal akkomodazzjoni diċenti bi prezz/kera konvenjenti. 

L-Istati Membri tal-UE għandhom jiżguraw id-definizzjoni u l-organizzazzjoni ta’ 
offerta parallela ta’ akkomodazzjoni soċjali li tikkumplimenta l-offerta preżenti 
spontanjament fuq is-suq, b’kundizzjonijiet ta’ aċċess u ta’ prezzijiet speċifiċi, provduti minn 
operaturi bla skop ta’ qligħ maħluqa apposta għal dan il-għan, iżda wkoll minn investituri 
privati, persuni ġuridiċi jew fiżiċi, innominati għal dan l-iskop, issussidjati minn awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali, reġjonali jew lokali. 

Ta’ min nistqarru li minkejja dawn l-istrumenti għal ħafna ċittadini tal-Unjoni l-aċċess għal 
akkomodazzjoni diċenti mhuwiex finanzjarjament possibbli. Fl-2010, 5.7% tal-
popolazzjoni Ewropea bagħtiet minn privazzjoni ta’ abitazzjoni,1 filwaqt li l-Karta Soċjali 
riveduta tal-Kunsill tal-Ewropa tistabbilixxi objettiv ta’ eliminazzjoni progressiva tal-
fenomenu ta’ persuni mingħajr dar. Barra minn hekk, 17.86% kienu jgħixu 
f’akkomodazzjonijiet b’wisq abitanti jew indiċenti u 10.10% tal-familji rrappurtaw spiża 
inkrimentali fuq l-akkomodazzjoni li taqbeż l-40% tal-introjtu disponibbli tagħhom.
Il-falliment tas-suq li jissodisfa it-total tal-bżonnijiet ta’ akkomodazzjoni ma jmissx biss lill-
persuni esklużi purament u sempliċiment mill-aċċess għal akkomodazzjoni, iżda wkoll lill-
persuni li joqogħdu f’akkomodazzjoni mhux sanitarja, mhux adattata jew b’wisq nies 
joqogħdu fiha.

Hemm urġenza soċjali biex ikun hemm investiment fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali. L-
Ewropa qed tgħix fi kriżi gravi ta’ akkomodazzjoni li tippersisti u li, forsi, tamplifika ruħha 
minkejja x-xokk li jaħkem regolarment l-opinjoni pubblika Ewropea fi żmien ix-xitwa meta s-
sitwazzjoni tal-persuni mingħajr dar tidher intollerabbli.

L-inugwaljanzi soċjali jiżdiedu, ir-rata tal-qagħad tikber sostanzjalment, 120 miljun Ewropew 
huwa fqir jew espost għar-riskju ta’ faqar, u s-suq tal-akkomodazzjoni privata qiegħda tilqa’ 
inqas u inqas id-domanda li dejjem tiżdied tal-familji l-iktar foqra madwar l-Ewropa. 
Minħabba ż-żieda enormi fil-kera u fil-prezzijiet tal-enerġija, l-għajnuna soċjali għall-
akkomodazzjoni ssib ruħha taħt pressjoni filwaqt li, fl-istess ħin, il-kriżi tad-dejn twassal lill-
Istati sabiex jagħmlu sagrifiċċji fl-infiq soċjali, saħansitra jnaqqsu l-akkomodazzjoni soċjali 
b’detriment għall-koeżjoni soċjali u territorjali. L-applikazzjoni għad-dritt ta’ 
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akkomodazzjoni diċenti u bi prezz konvenjenti, li jikkundizzjona madankollu l-aċċess għad-
drittijiet fundamentali l-oħra, b’hekk qed issir iktar u iktar diffiċli sabiex tiġi implimentata.

L-inklużjoni soċjali għandha tistrieħ fuq offerta adegwata ta’ akkomodazzjoni soċjali bi prezz 
konvenjenti u ta’ kwalità sabiex taffaċja l-isfidi sanitarji rilevanti. Għandha wkoll tibbenefika 
minn mezzi biex tiġġieled kontra l-faqar enerġetiku, u tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi u 
trasparenti ta’ attribuzzjoni tal-akkomodazzjonijiet, skont governanza adegwata sabiex 
tħeġġeġ approċċ integrat u d-diversità soċjali u b’dan il-mod tiġġieled kontra d-
diskriminazzjoni. 

Investiment fl-akkomodazzjoni soċjali jfisser ukoll risposta għat-tixjieħ tal-popolazzjoni u 
għad-dipendenza tal-persuni anzjani, għall-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ, kif ukoll l-
inklużjoni tal-komunitajiet marġinalizzati u tal-persuni mingħajr dar. 

Fuq il-pjan ekonomiku, investiment fl-akkomodazzjoni soċjali jfisser għajnuna lis-settur tal-
kostruzzjoni li ħa daqqa ta’ ħarta kbira minħabba l-kriżi, kif ukoll lis-settur tar-rinnovazzjoni, 
b’mod partikolari r-rinnovazzjoni termali u l-enerġija rinnovabbli li huma setturi b’rendiment 
għoli u sorsi importanti ta’ impjiegi ambjentali, lokali u mhux rilokabbli.

Is-settur residenzjali jirrappreżenta l-ikbar potenzjal għall-ekonomija tal-enerġija wara dak 
tat-trasport. B’hekk l-akkomodazzjoni soċjali tista’ tikkontribwixxi għall-kisba tal-miri ta’ 
klima tal-Istrateġija Ewropa 2020 u twieġeb għall-urġenza ambjentali, filwaqt li tnaqqas l-
ispejjeż enerġetiċi tad-djar u d-dipendenza enerġetika.

Offerta adegwata ta’ akkomodazzjonijiet soċjali tikkontribwixxi sabiex ittaffi l-kobor taċ-ċikli 
tal-proprjetà u tal-fenomeni tal-bużżieqa tal-proprjetà li jiddestabilizzaw l-ekonomiji. L-
investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali għandhom ikunu meqjusa aħjar fis-sistema ta’ 
sorveljanza makroekonomika u baġitarja tal-Unjoni.

Ta’ min issir enfażi fuq il-valur miżjud tal-fondi strutturali u tas-self tal-Bank Ewropew tal-
Investiment bl-għan li jiġu stimulati l-investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali. Dawn il-fondi 
jippermettu b’mod partikolari li jiġi żviluppat it-taħriġ kontinwu u professjonali fin-netwerks 
ambjentali, u li jinħolqu eluf ta’ impjiegi lokali, diċenti u mhux rilokabbli. Dawn ir-riżorsi 
għandhom jiġu garantiti għal somma adegwata fil-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss u r-
rikors għalihom, kif ukoll ir-riallokazzjoni tal-fondi mhux użati favur l-akkomodazzjoni 
soċjali, għandhom ikunu faċilitati. 


