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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la locuințele sociale din Uniunea Europeană
(2012/2293(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 3 alineatul (3), 
și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9, 148, 151, 153, 
160,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
34,

– având în vedere Carta Socială Europeană revizuită, în special articolul 30 (dreptul la 
protecția împotriva sărăciei și a excluziunii sociale), articolul 31 (dreptul la locuință) și 
articolul 16 (dreptul familiei la protecție socială, juridică și economică),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 
în zona euro1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 
aplicării procedurii deficitului excesiv3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice,

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre1,

                                               
1 JO L 306, 23.11.2011.
2 JO L 306, 23.11.2011.
3 JO L 306, 23.11.2011.
4 JO L 306, 23.11.2011.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012, intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Platforma europeană de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și 
teritorială” (COM(2010)0758), avizul Comitetului Economic și Social European, avizul 
Comitetului Regiunilor cu privire la acest subiect, precum și Rezoluția sa din 15 
noiembrie 2011 pe această temă2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1784/19993,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1260/19994,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/19995,

– în urma examinării propunerii de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– având în vedere propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008, intitulată „Un plan 
european de redresare economică” (COM(2008)0800),

– având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25
octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 

                                                                                                                                                  
1 JO L 306, 23.11.2011.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0495.
3 JO L 210, 31.7.2006.
4 JO L 210, 31.7.2006.
5 JO L 201, 31.7.2006.
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și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE1 și Rezoluția sa 
din 15 decembrie pe această temă2,

– având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 martie 2011, intitulată „Reforma 
normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic 
general” (COM(2011)0146) și Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 pe această temă4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Strategie pentru punerea în aplicare 
efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană” 
(COM(2010)0573),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Un cadru UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor până în 2020” (COM(2011)0173),

– având în vedere statisticile europene privind venitul și condițiile de viață UE-SILC și 
comunicatul de presă al Eurostat din 8 februarie 20125,

– având în vedere Decizia nr. 1098/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2008 privind Anul European de Luptă împotriva Sărăciei și a 
Excluziunii Sociale (2010)6,

– având în vedere Declarația Consiliului din 6 decembrie 2010 privind „Anul european de 
luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale: să lucrăm împreună pentru a combate 
sărăcia în 2010 și după”7,

– având în vedere raportul din 18 februarie 2011 al Comitetului pentru protecție socială 
privind evaluarea dimensiunii sociale a Strategiei Europa 2020: Raportul Comitetului 
pentru protecție socială (2011)8,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 5 februarie 2010, 
intitulat „Raport comun privind protecția socială și incluziunea socială” 
(SEC(2010)0098),

– având în vedere raportul din 15 februarie 2010 al Comitetului pentru protecție socială, 
intitulat „Raport comun 2010 privind protecția socială și incluziunea socială”1,

                                               
1 JO L 315, 14.11.2012.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0485.
3 JO L 347, 11.12.2006.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
6 JO L 298, 7.11.2008, p. 20.
7 Consiliul UE, cea de-a 3053-a reuniune a Consiliului „Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 

Consumatori”, Bruxelles, 6 decembrie 2010.
8 Raportul Comitetului pentru protecție socială destinat Consiliului, Consiliul UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 

ECOFIN 76 SAN 30, 18 februarie 2011.
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– având în vedere avizul Comitetului economic și social european privind „Importanța 
unei definiții a locuinței sociale ca serviciu de interes economic general”2,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor „Către o agendă europeană pentru 
locuințele sociale”3,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 privind Pactul referitor la 
investițiile sociale – ca răspuns la criză4,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la Europa 20205,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 20206,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 8 septembrie 2010 referitoare la propunerea 
de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre: Partea a II-a a orientărilor integrate Europa 20207,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate8,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la viitorul serviciilor sociale de 
interes general9,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2007 referitoare la locuințe și la politica 
regională10,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la o strategie a Uniunii 
Europene privind persoanele fără adăpost11,

– având în vedere declarațiile sale din 22 aprilie 2008 privind soluționarea problemei 
persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă12 și cea din 16 decembrie 2010 privind o 
strategie a UE privind persoanele fără adăpost13,

                                                                                                                                                  
1 Raportul Comitetului pentru protecție socială destinat Consiliului, Consiliul UE, 6500/10 SOC 115 ECONFIN 

101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, 15 februarie 2010.
2 CESE, 597/2012-SOC/484, 13 decembrie 2012.
3 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0419.
5 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
6 JO C 161 E, 31.5.2011, p. 120.
7 JO C 308 E, 20.10.2011, p. 116.
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0319.
10 Texte adoptate, P6_TA(2007)0183.
11 Texte adoptate, P7_TA(2011)0383.
12 JO C 259 E, 29.10.2009, p. 19.
13 Texte adoptate, P7_TA(2010)0499.
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– având în vedere recomandările finale ale Conferinței europene de consens privind 
problema persoanelor fără adăpost din 9 și 10 decembrie 2010,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și cel al Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (A7–0000/2013),

A. întrucât accesul la locuințe este un drept fundamental care condiționează accesul la alte 
drepturi fundamentale și la o viață demnă; întrucât garantarea accesului la o locuință 
decentă este o obligație internațională a statelor membre, pe care Uniunea trebuie să o ia 
în considerare;

B. întrucât statele membre stabilesc și organizează o ofertă paralelă de locuințe sociale, 
completând oferta prezentă în mod spontan pe piață;

C. întrucât locuințele sociale joacă un rol-cheie în aplicarea strategiei Europa 2020,

Promovarea rolului de amortizor social și macroeconomic al locuințelor sociale
1. ia act de faptul că, în urma crizei economice și sociale actuale, oferta privată răspunde 

din ce în ce mai puțin necesității de locuințe abordabile, iar creșterea prețurilor 
locuințelor și ale energiei crește riscul sărăciei și al excluziunii sociale; este îngrijorat cu 
privire la măsurile de austeritate bugetară, cum ar fi reducerea ajutoarelor pentru 
locuință;

2. reamintește faptul că, în temeiul protocolului 26 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, autoritățile publice sunt libere să stabilească organizarea, finanțarea 
și grupul-țintă al sectorului locuințelor sociale pentru a răspunde nevoilor locale;
consideră că această intervenție le oferă autorităților publice posibilitatea de a răspunde 
lipsurilor de pe piață pentru a garanta accesul universal la o locuință decentă, la un preț
abordabil;

3. reamintește statelor membre și Comisiei că subvenționarea sectorului locuințelor sociale 
permite un răspuns la nevoile sociale acute și, fiind vorba de investiții sociale strategice, 
contribuie durabil la crearea de locuri de muncă locale, nedelocalizabile, la stabilizarea 
economiei prin evitarea bulelor imobiliare, la combaterea schimbărilor climatice și a 
precarității energetice; solicită statelor membre și Comisiei să integreze investițiile în 
locuințe sociale în cadrul Semestrului european, incluzând o evaluare a obiectivelor în 
ceea ce privește combaterea și prevenirea bulelor imobiliare;

4. subliniază necesitatea de a monitoriza mai îndeaproape investițiile sociale, în cadrul 
unui pact de investiții sociale, pentru a consolida guvernanța economică și bugetară a 
Uniunii, incluzând investițiile în locuințe sociale;

5. propune crearea unui Observator european pentru locuințe cu scopul de a dezvolta 
cunoștințele despre situația locuințelor, în special a locuințelor sociale, pe baza unor 
indicatori statistici fiabili;

Încurajarea investițiilor pentru ocuparea forței de muncă la nivel local și economia 
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ecologică
6. subliniază rolul anticiclic al sectorului locuințelor sociale, de promovare a relansării 

economice, datorită sprijinului adus sectorului construcțiilor și al renovării, creării unor 
locuri de muncă locale și nedelocalizabile care derivă din aceasta, în special mulțumită 
utilizării intensive a forței de muncă în acest sector, dezvoltării întreprinderilor 
ecologice în economia locală și efectelor pozitive asupra restului economiei;

7. subliniază valoarea adăugată a ocupării forței de muncă la nivel local și efectul 
considerabil de pârghie asupra investițiilor generate de măsurile directe finanțate de 
fondurile structurale în sectorul locuințelor sociale, în perioada 2007-2013;

8. sprijină eligibilitatea pentru fondurile structurale, în perioada 2014-2020, a investițiilor 
prioritare în renovarea termică și a utilizării energiilor regenerabile în locuințele sociale, 
a măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă, a accesului comunităților 
marginalizate la locuințe și a promovării întreprinderilor sociale;

9. încurajează statele membre și ansamblul factorilor interesați să acorde investițiilor în 
locuințele sociale un loc important în cadrul programelor naționale de reformă și în 
formularea priorităților strategice ale acordurilor de parteneriat, pentru perioada 2014-
2020;

10. îndeamnă statele membre să mențină un buget ambițios pentru CFM 2014-2020, 
considerând politica de coeziune un motor pentru ieșirea din criză; invită statele membre 
să faciliteze și să accelereze redistribuirea fondurilor structurale neutilizate către 
proiectele de eficiență energetică și energii regenerabile, în sectorul locuințelor sociale, 
pentru perioada de programare 2007-2013, având în vedere concluziile Pactului 
european pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;

11. invită statele membre să promoveze recursul la subvenții din programul Orizont 2020 și 
utilizarea instrumentelor financiare și a programelor de ajutor pentru dezvoltare a 
proiectelor furnizate de fondurile structurale, BEI, BERD și FEEE în vederea stimulării 
construirii și renovării locuințelor sociale la un nivel calitativ ridicat;

12. invită Comisia să pună la dispoziția statelor membre alte surse posibile de finanțare 
pentru a promova oferta de locuințe sociale și renovarea acestora, cu titlu de investiții 
sociale, precum și să păstreze ratele scăzute de TVA aplicabile acestor investiții, având 
în vedere utilizarea intensivă a forței de muncă în acest sector și impactul său redus 
asupra schimburilor intercomunitare;  

13. solicită autorităților publice responsabile să-și adapteze rapid sistemele lor de educație și 
de formare profesională pentru a favoriza accesul tinerilor la sectoarele economiei 
ecologice și la noile locuri de muncă ecologice;

Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii și a coeziunii sociale
14. reamintește faptul că respectarea dreptului la locuință este o condiție a respectării 

depline a celorlalte drepturi fundamentale, inclusiv a drepturilor politice și sociale;
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15. solicită Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să efectueze un 
studiu care să evalueze eficiența și condițiile de punere în aplicare a dreptului la locuință 
în statele membre;

16. recomandă statelor membre să elaboreze politici integrate pentru a garanta accesul 
tuturor la o locuință decentă și la un preț abordabil cu scopul de a:

- sprijini, în special, oferta de locuințe sociale și de necesitate la un nivel calitativ 
ridicat;

- corela programele de extindere a parcului de locuințe sociale cu o politică de acces 
la alte servicii publice esențiale;

- remedia dificultățile frecvente de acces la o locuință decentă cu care se confruntă 
populațiile cele mai vulnerabile, precum migranții și tinerii;

- pune în aplicare politici eficiente de prevenire a evacuărilor din locuințe, având în 
vedere că este mai puțin costisitor pentru autoritățile responsabile să preia chiriile și 
restanțele la chirii ale persoanele amenințate cu evacuarea;

- elabora programe specifice pentru persoanele fără adăpost, care să includă măsuri de 
însoțire socială;

17. recomandă statelor membre și autorităților responsabile să simplifice cererile de locuință 
socială și să îmbunătățească transparența și imparțialitatea în atribuirea de locuințe 
pentru a combate toate discriminările și toate fenomenele de evitare a populațiilor celor 
mai vulnerabile, care conduc la consolidarea segregării spațiale;

Combaterea precarității energetice
18. își exprimă îngrijorarea cu privire la sărăcia energetică care afectează între 50 și 125 de 

milioane de europeni;

19. solicită statelor membre să definească fenomenul de precaritate energetică; reamintește 
faptul că precaritatea energetică trebuie considerată nu doar din perspectiva cheltuielilor 
și a prețului energiei, ci și sub aspect calitativ, legat în special de comportamentele și 
obiceiurile de consum ale locuitorilor;

20. îndeamnă statele membre să ia măsuri integrate pentru a combate precaritatea 
energetică, pe baza unor audituri energetice locale, reducând costurile energiei pentru 
gospodăriile cele mai vulnerabile (tarife sociale, ajutoare individuale sau integrate în alte 
ajutoare sociale, prevenirea neplății facturilor, protejarea împotriva întreruperilor de 
aprovizionare) și susținând măsurile de însoțire a locuitorilor pentru a promova 
comportamente mai econoame, încurajând în același timp îmbunătățirea performanței 
energetice a locuințelor celor mai energivore, prin pârghii financiare eficace pe termen 
lung;

21. invită statele membre să elaboreze baze de date naționale referitoare la precaritatea 
energetică și să le transmită Observatorului european pentru locuințe;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul acestui raport este de a arăta în ce măsură sectorul locuințelor sociale este o pârghie 
care poate ajuta Uniunea Europeană să iasă din criza economică, socială și ecologică. Cifra 
cetățenilor europeni care ocupă o locuință socială este estimată la 25 de milioane. Toate 
statele membre, cu excepția Greciei, dispun de un parc de locuințe sociale, a cărui dimensiune 
variază de la un stat la altul, în special între statele din vest și ultimele state intrate din est. 
Necesitățile în ceea ce privesc locuințele sociale variază și în interiorul unui stat membru, 
între zonele urbane și cele rurale și chiar în interiorul zonelor urbane, între centrele orașelor și 
periferii.

Locuințele sociale reprezintă unul dintre răspunsurile autorităților publice la lipsa de locuințe 
de pe piață, pentru a satisface toate necesitățile în materie de locuințe și pentru a garanta 
tuturor accesul la o locuință decentă, la un preț sau chirie abordabilă.

Statele membre ale UE stabilesc și organizează o ofertă paralelă de locuințe sociale, 
completând oferta prezentă în mod spontan pe piață, în condiții de acces și de preț specifice, 
furnizate de operatori fără scop lucrativ, înființați special în acest sens, dar și de investitori 
privați, persoane juridice sau fizice, mandatate în acest scop, subvenționați de autoritățile 
publice naționale, regionale sau locale.

Trebuie constatat faptul că, în ciuda acestor dispozitive, pentru numeroși cetățeni ai 
Uniunii, accesul la o locuință decentă nu mai posibil din punct de vedere financiar. În 
2010, 5,7 % din populația europeană suferea din cauza privării de locuință1, în timp ce Carta 
socială revăzută de Consiliul Europei stabilește un obiectiv de eliminare progresivă a 
fenomenului lipsei de adăpost. În plus, 17,86% din cetățeni trăiau în locuințe suprapopulate 
sau indecente și 10,10% din gospodării se confruntau cu prețuri prea mari ale locuințelor, care 
depășesc 40% din venitul lor disponibil.

Incapacitatea pieței de a satisface ansamblul de necesități în materie de locuințe nu afectează 
doar persoanele excluse pur și simplu de la accesul la o locuință, ci și persoanele care ocupă o 
locuință insalubră, inadaptată sau supraaglomerată.

Investițiile în sectorul locuințelor sociale se impun ca o urgență socială. Europa trece 
printr-o gravă criză a locuințelor, care persistă și care ar putea să se amplifice, în ciuda 
șocurilor pe care le cunoaște în mod periodic opinia publică europeană în timpul iernii, când 
situația celor fără adăpost devine insuportabilă.

Inegalitățile sociale se accentuează, procentul șomajului explodează, 120 de milioane de 
europeni sunt săraci sau expuși riscului sărăciei, iar piața locuințelor private răspunde din ce 
în ce mai puțin la cererea în creștere a gospodăriilor celor mai precare, în întreaga Europă. O 
dată cu explozia chiriilor și a prețurilor la energie, ajutoarele sociale pentru locuințe se află 
sub presiune, în timp ce criza datoriilor împinge statele să facă sacrificii în ceea ce privește 
cheltuielile sociale, reducând parcul de locuințe sociale, în detrimentul coeziunii sociale și 
teritoriale. Dreptul la o locuință decentă și abordabilă, care condiționează totuși accesul la alte 
drepturi fundamentale, devine din acest motiv din ce în ce mai dificil de pus în aplicare.

                                               
1 Sursa: Europe Information Service S.A.
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Incluziunea socială trebuie să se sprijine pe o ofertă suficientă de locuințe sociale abordabile 
și de calitate pentru a face față provocărilor sanitare aferente. Ea trebuie, de asemenea, să 
beneficieze de resurse pentru a lupta contra precarității energetice și să se bazeze pe criterii 
obiective și transparente în atribuirea de locuințe, în funcție de o guvernanță adecvată, pentru 
a favoriza o abordare integrată și amestecul social și, astfel, pentru a combate discriminarea.

Investițiile în locuințele sociale înseamnă, de asemenea, un răspuns la îmbătrânirea populației 
și la dependența persoanelor în vârstă, la nevoile specifice ale tinerilor, precum și la 
incluziunea comunităților marginalizate și fără adăpost.

Pe plan economic, investițiile în locuințele sociale înseamnă sprijinirea sectorului 
construcțiilor, care a fost afectat puternic de criză, precum și cel al renovărilor, în special al 
renovării termice și al energiilor regenerabile, care sunt sectoare cu randament puternic, 
precum și generatoare de locuri de muncă ecologice, locale și nedelocalizabile.

Sectorul construcției de locuințe reprezintă cel mai mare potențial de economii de energie, 
după cel al transportului. Locuințele sociale pot, prin urmare, contribui la atingerea 
obiectivelor climatice ale Strategiei Europa 2020 și răspunde urgenței în materie de mediu, 
reducând în același timp factura energetică a gospodăriilor și dependența energetică.

O ofertă suficientă de locuințe sociale contribuie la atenuarea amplorii ciclurilor din domeniul 
imobiliar și a fenomenelor bulelor imobiliare care destabilizează economiile. Investițiile în 
materie de locuințe sociale trebuie luate mai mult în considerare în sistemul de supraveghere 
macroeconomică și bugetară a Uniunii.

Trebuie subliniată valoarea adăugată a fondurilor structurale și a împrumuturilor Băncii 
europene de investiții pentru a stimula investițiile în materie de locuințe sociale. Aceste 
fonduri permit în special dezvoltarea formării continue și profesionale în sectoarele verzi, 
precum și crearea a mii de locuri de muncă locale, decente și nedelocalizabile. Următorul 
cadru financiar multianual trebuie să garanteze fonduri suficiente în acest scop și trebuie 
facilitat accesul la acestea, precum și redistribuirea fondurilor neutilizate în favoarea 
locuințelor sociale.


