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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over sociale huisvesting in de Europese Unie
(2012/2293(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 3, lid 3, alsmede 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 9, 
148, 151, 153 en 160,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name artikel 34 
,

– gezien het herziene Europees Sociaal Handvest, en met name artikel 30 (recht op 
bescherming tegen armoede en uitsluiting), artikel 31 (recht op huisvesting) en 
artikel 16 (recht van het gezin op sociale, juridische en economische bescherming),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het 
eurogebied1,

– gezien Verordening (EU) nr. 1175/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over 
versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie 
van het economisch beleid2,

– gezien Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking 
van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten3,

– gezien Verordening (EU) nr. 1174/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van 
buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied4,

– gezien Verordening (EU) nr. 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden,

– gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van 
voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten1,

                                               
1 PB L 306 van 23.11.2011.
2 PB L 306 van 23.11.2011.
3 PB L 306 van 23.11.2011.
4 PB L 306 van 23.11.2011.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 18 april 2012 getiteld "Naar een banenrijk 
herstel" (COM(2012)0173),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Het Europees platform tegen 
armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale 
samenhang (COM(2010)0758), het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het advies van het Comité van de Regio's hierover, en zijn resolutie van 
15 november 2011 hierover2,

– gezien Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1784/19993,

– gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1260/19994,

– gezien Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/19995,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en tot 
vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2008 getiteld "Een Europees 
economisch herstelplan" (COM(2008)0800),

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 

                                                                                                                                                  
1 PB L 306 van 23.11.2011.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0495.
3 PB L 210 van 31.7.2006.
4 PB L 210 van 31.7.2006.
5 PB L 201 van 31.7.2006.
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2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG1 en 
zijn resolutie van 15 december 2012 hierover2,

– gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 maart 2011 getiteld "Hervorming van 
de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang" 
(COM(2011)0146) en zijn resolutie van 15 november 2011 hierover4,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Strategie voor een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten door de Europese Unie" 
(COM(2010)0573),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020" (COM(2011)0173),

– gezien de Europese statistieken over inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) en 
de persmededeling van Eurostat van 8 februari 20125,

– gezien Besluit nr. 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2008 inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting (2010)6,

– gezien de verklaring van de Raad van 6 december 2010 over "Het Europees Jaar van de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: samenwerken voor armoedebestrijding in 
2010 en daarna"7,

– gezien het verslag van het Comité voor sociale bescherming van 18 februari 2011 
getiteld "Beoordeling van de sociale dimensie van de Europa 2020-strategie: verslag 
2011 van het Comité voor sociale bescherming"8,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 5 februari 2010 
getiteld "Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie" 
(SEC(2010)0098),

– gezien het verslag van het Comité voor sociale bescherming van 15 februari 2010 
getiteld "Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2010"1,

                                               
1 PB L 315 van 14.11.2012.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0485.
3 PB L 347 van 11.12.2006.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/3-08022012-AP-EN.PDF.
6 PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20.
7 Raad van de EU, 3053e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken, Brussel, 6 december 2010.
8 Verslag van het Comité voor sociale bescherming aan de Raad, Raad van de EU, 6624/11 ADD 1 

SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, van 18 februari 2011.
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– gezien het advies van het Europees Economische en Sociaal Comité over "Uitdagingen 
bij het definiëren van sociale huisvesting als dienst van algemeen economisch belang"2,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's getiteld "Naar een Europese agenda 
voor sociale huisvesting"3,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 over het sociale investeringspact – een 
reactie op de crisis4;

– gezien zijn resolutie van 16 juni 2010 over Europa 20205,

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen6,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 8 september 2010 over het voorstel voor een besluit 
van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 20207,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische en sociale 
crisis: aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven8,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over de toekomst van sociale diensten van 
algemeen belang9,

– gezien zijn resolutie van 10 mei 2007 over huisvesting en regionaal beleid10,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2011 over een EU-strategie inzake dakloosheid11,

– gezien zijn schriftelijke verklaringen van 22 april 2008 over het uit de wereld helpen 
van dakloosheid12 en van 16 december 2010 over een EU-strategie inzake 
dakloosheid13,

– gezien de slotaanbevelingen van de Europese Consensusconferentie over dak- en 
thuisloosheid van 9 en 10 december 2010,

                                                                                                                                                  
1 Verslag van het Comité voor sociale bescherming aan de Raad, Raad van de EU, 6500/10 SOC 115 

ECONFIN 101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, van 15 februari 2010.
2 EESC 597/2012-TEN/484, 13 december 2012.
3 CvdR 71/2011 definitief, ECOS-V/014, https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0419.
5 PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 57.
6 PB C 161 E van 31.5.2011, blz. 120.
7 PB C 308 E van 20.10.2011, blz. 116.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0319.
10 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0183.
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0383.
12 PB C 259 E van 29.10.2009, blz. 19.
13 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0499.
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– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2013),

A. overwegende dat toegang tot huisvesting een grondrecht is dat een voorwaarde is voor de 
toegang tot andere grondrechten en een menswaardig leven; overwegende dat toegang tot 
huisvesting een internationale verplichting van de lidstaten is waarmee de Unie rekening 
moet houden;

B. overwegende dat de lidstaten zorgen voor de omschrijving en de organisatie van een 
parallel aanbod aan sociale huisvesting als aanvulling op het spontane aanbod op de 
markt;

C. overwegende dat sociale huisvesting een centrale rol speelt in de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie;

De rol van sociale huisvesting als sociale en macro-economische schokdemper 
bevorderen
1. merkt op dat de particuliere markt door de huidige economische en sociale crisis steeds 

minder in de behoefte aan betaalbare huisvesting voorziet en dat de stijging van de 
woning- en energieprijzen het risico van armoede en sociale uitsluiting doet toenemen; 
is bezorgd over het effect van bezuinigingsmaatregelen zoals de vermindering van de 
woonsubsidies;

2. herinnert eraan dat overheden overeenkomstig protocol nr. 26 bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie vrij zijn om de organisatie, financiering 
en doelgroep van sociale huisvesting vast te stellen om in de lokale behoeften te 
voorzien; is van mening dat dit overheden in staat stelt tekortkomingen van de markt te 
corrigeren teneinde universele toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te 
garanderen;

3. herinnert de lidstaten en de Commissie eraan dat uitgaven voor sociale huisvesting het 
mogelijk maken op dringende sociale behoeften in te spelen en, als strategische sociale 
investeringen, op duurzame wijze kunnen bijdragen aan het scheppen van plaatselijke 
banen die niet kunnen worden gedelokaliseerd, het stabiliseren van de economie door 
het voorkomen van vastgoedzeepbellen, het tegengaan van de klimaatverandering en het 
bestrijden van energiearmoede; vraagt de lidstaten en de Commissie investeringen in 
sociale huisvesting in het Europees semester te integreren door er een evaluatie van de 
doelstellingen inzake bestrijding en voorkoming van vastgoedzeepbellen in op te nemen;

4. onderstreept dat de follow-up van sociale investeringen moet worden versterkt in het 
kader van een pact voor sociale investeringen om het economische en budgettaire 
bestuurskader van de Unie te versterken, door er investeringen in sociale huisvesting in 
op te nemen;
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5. stelt voor om een Europees Waarnemingscentrum voor huisvesting op te richten dat de 
kennis over huisvestingssituaties, en met name sociale huisvesting, moet ontwikkelen 
aan de hand van betrouwbare statistische indicatoren;

Investeringen in lokale werkgelegenheid en de groene economie bevorderen
6. onderstreept dat de contracyclische rol van sociale huisvesting economische herstel in 

de hand werkt door steun te verlenen aan de bouw- en renovatiesector, aan daaraan 
verbonden duurzame lokale banen die niet kunnen worden gedelokaliseerd, aan de 
ontwikkeling van groene sectoren in de lokale economie en aan stimuleringseffecten op 
de rest van de economie;

7. onderstreept dat de rechtstreekse steun van de structuurfondsen aan de sociale-
huisvestingssector in 2007-2013 een meerwaarde voor de lokale werkgelegenheid en 
een aanzienlijk hefboomeffect op de investeringen heeft gehad;

8. is er voorstander van dat prioritaire investeringen in thermische renovatie en gebruik van 
hernieuwbare energie in sociale woningen, geïntegreerde acties inzake duurzame 
stadsontwikkeling, toegang tot huisvesting voor gemarginaliseerde gemeenschappen en 
de bevordering van sociale ondernemingen in 2014-2020 in aanmerking komen voor de 
structuurfondsen;

9. moedigt de lidstaten en alle belanghebbende partijen aan om investeringen ten behoeve 
van sociale huisvesting een belangrijke plaats te laten innemen in de nationale 
hervormingsprogramma's en in de strategische hoofdlijnen van de 
partnerschapsovereenkomsten voor 2014-2020;

10. roept de lidstaten op om een ambitieuze begroting voor het MFK 2014-2020 te 
handhaven en het cohesiebeleid te beschouwen als een motor om de crisis te boven te 
komen; vraagt de lidstaten in de programmeringsperiode 2007-2013 de overheveling 
van niet-gebruikte structuurfondsen naar projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in sociale woningen te vergemakkelijken en te bespoedigen, 
rekening houdend met de conclusies van het Europees pact voor groei en 
werkgelegenheid;

11. vraagt de lidstaten het gebruik van subsidies van het Horizon 2020-programma en van 
de financiële instrumenten en steunprogramma's voor projectontwikkeling van de 
structuurfondsen, de EIB, de EBWO en het EEEF aan te moedigen om kwalitatief 
hoogwaardige bouw en renovatie van sociale woningen te stimuleren;

12. verzoekt de Commissie andere mogelijke financieringsbronnen ter beschikking van de 
lidstaten te stellen om het aanbod aan en de renovatie van sociale woningen als sociale 
investeringen te bevorderen en om het verlaagde btw-tarief te handhaven dat geldt voor 
die investeringen, de arbeidsintensiviteit van de sector en het geringe effect ervan op de 
intracommunautaire handel;

13. vraagt de bevoegde overheden hun onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels spoedig aan 
te passen om de toegang van jongeren tot groene economische sectoren en nieuwe 
groene banen te bevorderen;
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Armoede bestrijden en sociale inclusie en samenhang bevorderen
14. herinnert eraan dat de verwezenlijking van het recht op huisvesting een voorwaarde is 

voor de volledige verwezenlijking van de overige grondrechten, met inbegrip van de 
politieke en sociale rechten;

15. vraagt het Europees Bureau voor de grondrechten een studie te verrichten over de 
effectiviteit en de voorwaarden voor de toepassing van het recht op huisvesting in de 
lidstaten;

16. beveelt de lidstaten aan om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen om iedereen toegang 
tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te bieden, met als doel:

- met name het aanbod aan sociale en zeer sociale huisvesting van goede kwaliteit te 
ondersteunen;

- programma's voor de uitbreiding van het sociale-woningbestand te koppelen aan 
beleid inzake andere essentiële openbare diensten;

- iets te doen aan de problemen die de meeste kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals 
migranten en jongeren, vaak hebben om een fatsoenlijke woning te vinden;

- een doeltreffend beleid ter voorkoming van uitzetting van huurders te voeren, 
aangezien het voor de bevoegde overheden goedkoper is om de huur en de 
achterstallige huur te betalen van mensen die met uitzetting worden bedreigd;

- speciale programma's voor daklozen, met sociale-begeleidingsmaatregelen, te 
ontwikkelen ;

17. beveelt de lidstaten en de bevoegde overheden aan om het aanvragen van een sociale 
woning te vereenvoudigen en de toewijzing van woningen transparanter en onpartijdiger 
te maken ter voorkoming van eventuele discriminatie en ontwijking van de meest 
kwetsbare groepen, waardoor de ruimtelijke segregatie wordt versterkt;

Energiearmoede bestrijden
18. is bezorgd over de toename van de energiearmoede, die tussen 50 en 125 miljoen 

Europeanen treft;

19. vraagt de lidstaten het fenomeen energiearmoede te definiëren; herinnert eraan dat 
energiearmoede niet alleen uit het oogpunt van het uitgavenniveau en de energieprijzen 
dient te worden bekeken, maar een kwalitatieve dimensie heeft die met name 
samenhangt met het verbruiksgedrag en de verbruiksgewoonten van de bewoners;

20. roept de lidstaten op om geïntegreerde maatregelen ter bestrijding van energiearmoede 
te nemen op basis van lokale energieaudits, door de energiekosten voor de meest 
kwetsbare huishoudens te verlagen (sociale tarieven, ad-hocsteun of in andere sociale 
uitkeringen geïntegreerde steun, preventie van onbetaalde facturen, bescherming tegen 
afsluiting), maatregelen te steunen om de bewoners een zuiniger gedrag bij te brengen, 
en tegelijk de energieprestaties van de meest energieverslindende woningen te helpen 
verbeteren door doeltreffende financiële hefbomen op lange termijn;

21. verzoekt de lidstaten nationale databanken over energiearmoede op te zetten en die toe 
te zenden aan het Europees Waarnemingscentrum voor huisvesting;
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22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Dit verslag beoogt aan te tonen in welke mate sociale huisvesting een hefboom is om de 
Europese Unie te helpen de economische, sociale en milieucrisis te boven te komen. Naar 
schatting 25 miljoen Europese burgers wonen in een sociale woning. Alle lidstaten behalve 
Griekenland beschikken over een sociale-woningbestand waarvan de omvang sterk varieert, 
met name tussen de West-Europese lidstaten en de nieuwe lidstaten in het oosten. De behoefte 
aan sociale huisvesting varieert ook binnen de lidstaten, tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden en ook binnen stedelijke gebieden, tussen het centrum en de voorsteden.

Sociale huisvesting is een van de mogelijke reacties van de overheid op het falen van de 
woningmarkt teneinde in alle huisvestingsbehoeften te voorzien en iedereen de toegang tot 
een fatsoenlijke woning tegen een redelijke prijs of huur te garanderen. 

De EU-lidstaten zorgen voor de omschrijving en organisatie van een parallel aanbod aan 
sociale woningen als aanvulling op het spontane aanbod op de markt, onder specifieke 
voorwaarden en tegen specifieke prijzen. De aanbieders zijn speciaal daartoe opgerichte non-
profitorganisaties, maar ook daartoe gemachtigde particuliere investeerders, natuurlijke of 
rechtspersonen, die door de nationale, regionale of lokale overheden worden gesubsidieerd.

Ondanks dit aanbod blijkt dat de toegang tot een fatsoenlijke woning voor veel EU-burgers 
niet meer betaalbaar is. In 2010 had 5,7% van de Europese bevolking geen woning1, en dat 
terwijl het geleidelijk wegwerken van dakloosheid een doelstelling van het herziene Sociale 
Handvest van de Raad van Europa is. Daarenboven woonde 17,86% in overvolle of slechte 
woningen en besteedde 10,10% van de huishoudens meer dan 40% van hun beschikbaar 
inkomen aan wonen.

Dat de markt niet in alle huisvestingsbehoeften kan voorzien, ondervinden niet alleen mensen 
die helemaal geen toegang tot huisvesting kunnen krijgen, maar mensen die in ongezonde, 
onaangepaste of overvolle woningen wonen.

Er is een dringende maatschappelijke behoefte aan investeringen in sociale huisvesting. 
Europa maakt een diepe huisvestingscrisis door, die aanhoudt en misschien nog kan 
verergeren, ondanks het feit dat de publieke opinie 's winters geregeld wordt opgeschrikt 
wanneer de situatie van daklozen onhoudbaar lijkt.

De sociale ongelijkheid wordt groter, de werkloosheid neemt enorm toe, 120 miljoen 
Europeanen zijn arm of lopen het risico arm te worden, en de particuliere woningmarkt 
voorziet in heel Europa steeds minder in de stijgende vraag van de armste huishoudens. Door 
de sterke stijging van de huur- en energieprijzen komen de woningsubsidies onder druk te 
staan terwijl de schuldencrisis de lidstaten er tegelijk toe dwingt in de sociale uitgaven te 
snoeien of zelfs het sociale-woningbestand in te krimpen, ten nadele van de sociale en 
territoriale cohesie. Daardoor wordt het steeds moeilijker om het recht op een fatsoenlijke en 
betaalbare woning daadwerkelijk af te dwingen, hoewel dit een voorwaarde is voor de 
toegang tot de overige grondrechten.

                                               
1 Bron: Europe Information Service S.A.
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Sociale inclusie moet kunnen steunen op een voldoende groot aanbod aan betaalbare sociale 
woningen van goede kwaliteit om het hoofd te bieden aan de daarmee samenhangende 
gezondheidsproblemen. Sociale inclusie vereist ook middelen om energiearmoede te 
bestrijden. De toewijzing van de woningen moet op objectieve en transparante criteria 
berusten en moet goed worden beheerd, teneinde een integrale aanpak en sociale 
verscheidenheid te bevorderen en zo discriminatie tegen te gaan.

Investeringen in sociale huisvesting vormen ook een antwoord op de vergrijzing en de 
afhankelijkheid van ouderen, de specifieke behoeften van jongeren en de inclusie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen en daklozen.

Op economisch vlak zijn investeringen in sociale huisvesting bevorderlijk voor de 
bouwsector, die zwaar onder de crisis te lijden heeft, alsook voor de renovatiesector, met 
name thermische renovatie en hernieuwbare energie, die hoog renderen en lokale, groene 
banen scheppen die niet kunnen worden gedelokaliseerd.

Na de transportsector biedt de woningsector het grootste potentieel voor energiebesparingen. 
Sociale huisvesting kan dus bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen 
van de Europa 2020-strategie en zo een antwoord bieden op de milieucrisis, en tegelijk de 
energiefactuur en de energieafhankelijkheid van de huishoudens helpen verminderen.

Een voldoende groot aanbod aan sociale woningen heeft een matigend effect op de cycli op de 
vastgoedmarkt en de vastgoedzeepbellen die de economieën destabiliseren. In het systeem 
van macro-economisch en budgettair toezicht van de Unie moet meer rekening worden 
gehouden met investeringen in sociale huisvesting.

Er zij gewezen op de meerwaarde van de structuurfondsen en de leningen van de Europese 
Investeringsbank bij het stimuleren van investeringen in sociale huisvesting. Deze fondsen 
maken het met name mogelijk beroepsopleidingen en bijscholing in groene sectoren te 
ontwikkelen en duizenden fatsoenlijke lokale banen te scheppen die niet kunnen worden 
gedelokaliseerd. In het volgende meerjarig financieel kader moeten voldoende dergelijke 
middelen worden uitgetrokken en het gebruik ervan, alsook de overheveling van ongebruikte 
middelen naar sociale huisvesting, moet worden vergemakkelijkt.


