
PR\924721SL.doc 1/11 PE504.103v01-00

SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2012/2293(INI)

28.1.2013

OSNUTEK POROČILA
o socialnih stanovanjih v Evropski uniji
(2012/2293(INI))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Karima Delli



PE504.103v01-00 2/11 PR\924721SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................10



PR\924721SL.doc 3/11 PE504.103v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o socialnih stanovanjih v Evropski uniji
(2012/2293(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 3(3), in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 9, 148, 151, 153 in 160,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 34,

– ob upoštevanju spremenjene Evropske socialne listine, zlasti člena 30 (o pravici do 
zaščite pred revščino in socialno izključenostjo), 31 (o pravici do stanovanja) in 16 (o 
pravici družine do socialne, pravne in gospodarske varnosti),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: nova 
evropska strategija za delovna mesta in rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1177/2011 z dne 8. novembra 2011o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih 
neravnotežij v euroobmočju4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi 
s proračunskimi okviri držav članic5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173),

                                               
1 UL L 306, 23.11.2011.
2 UL L 306, 23.11.2011.
3 UL L 306, 23.11.2011.
4 UL L 306, 23.11.2011.
5 UL L 306, 23.11.2011.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska platforma za boj proti 
revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo“ 
(COM(2010)0758) in mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij 
ter resolucije Parlamenta z dne 15. novembra 20111,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1784/19992,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/19993,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1783/19994,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2008 z naslovom „Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva“ (COM(2008)0800),

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES5 in svoje resolucije z 
dne 15. decembra 2010 o pregledu akcijskega načrta o energetski učinkovitosti6,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost7,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0495.
2 UL L 210, 31.07.2006.
3 UL L 210, 31.07.2006.
4 UL L 201, 31.07.2006.
5 UL L 315, 14.11.2012.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0485.
7 UL L 347, 11.12.2006.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. marca 2011 z naslovom „Preoblikovanje 
pravil EU o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena“ 
(COM(2011)0146) in svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 na to temo1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strategija za učinkovito izvajanje 
Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji“ (COM(2010)0573),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020“ (COM(2011)0173),

– ob upoštevanju raziskave EU-SILC o evropski statistiki o dohodku in življenjskih 
pogojih in Eurostatovega sporočila za javnost z dne 8. februarja 20122,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1098/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010)3,

– ob upoštevanju izjave Sveta z dne 6. decembra 2010 z naslovom „Evropsko leto boja 
proti revščini in socialni izključenosti: skupaj v boju proti revščini v letu 2010 in po 
njem“4,

– ob upoštevanju poročila Odbora za socialno zaščito z dne 18. februarja 2011 z naslovom 
„Ocena socialne razsežnosti strategije Evropa 2020“5,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 5. februarja 2010 z 
naslovom „Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti“ 
(SEC(2010)0098),

– ob upoštevanju poročila Odbora za socialno zaščito z dne 15. februarja 2010 z naslovom 
„Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti 2010“6,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z naslovom 
„Vprašanja glede opredelitve socialnih stanovanj kot storitve splošnega gospodarskega 
pomena“7,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z naslovom „Priprava evropske agende za socialna 
stanovanja“8,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF.
3 UL L 298, 7.11.2008, str.20.
4 Svet Evropske unije, 3053. zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, 

Bruselj, 6. december 2010.
5 Poročilo Odbora za socialno zaščito za Svet, Svet EU, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, 

18. februar 2011.
6 Poročilo Odbora za socialno zaščito za Svet, Svet EU, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101, FSTR 8 EDUC 31 

SAN 31, 15. februar 2010.
7 EESO, 597/2012-TEN/484, 13. december 2012.
8 OR 71/2011 konč., ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 o paktu za socialne naložbe –
odgovor na krizo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 20202,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o prispevku kohezijske politike k 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 20203,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 8. septembra 2010 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: del II integriranih smernic 
strategije Evropa 20204,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in 
socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o prihodnosti socialnih storitev 
splošnega pomena6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2007 o stanovanjski in regionalni 
politiki7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU glede 
brezdomstva8,

– ob upoštevanju svoje pisne deklaracije z dne 22. aprila 2008 o odpravi uličnega 
brezdomstva9 in z dne 16. decembra 2010 o strategiji EU glede brezdomstva10,

– ob upoštevanju končnega priporočila Evropske konference o soglasju na področju 
brezdomstva z dne 9. in 10. decembra 2010,

– ob upoštevanju člena 48 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
regionalni razvoj ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker je dostop do nastanitve temeljna pravica, ki vpliva na dostopnost drugih temeljnih 
pravic in dostojnega življenja; ker je zagotavljanje dostopa do dostojne nastanitve 
mednarodna odgovornost, naložena državam članica, ki jo mora Unija spoštovati;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0419.
2 UL C 236 E, 12.8.2011, str. 57.
3 UL C 161 E, 31.05.2011, str. 120.
4 UL C 308 E, 20.10.2011, str. 116.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0319.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0183.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0383.
9 UL C 259 E, 29.10.2009, str. 19.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0499.
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B. ker države članice določajo in organizirajo zagotavljanje socialnih stanovanj vzporedno z 
nenačrtovano ponudbo tržnih stanovanj in kot njeno dopolnilo;

C. ker imajo socialna stanovanja ključno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020;

Spodbujanje vloge socialnih stanovanj kot socialnega in makroekonomskega blažilca 
1. ugotavlja, da zaradi zdajšnje gospodarske in socialne krize trg zasebnih nepremičnin 

sam ne zmore izpolnjevati potreb po dostopnih stanovanjih, naraščajoče cene stanovanj 
in energije pa povečujejo tveganje revščine in socialne izključenosti; je zaskrbljen zaradi 
učinka varčevalnih ukrepov, kot je zmanjšanje stanovanjskih dajatev;

2. opozarja, da se v skladu s Protokolom št. 26 k Pogodbe o delovanju Evropske unije 
javni organi prosto odločajo o organizaciji in financiranju sektorja javnih stanovanj ter 
glede tega, katera je njegova ciljna skupina, z namenom, da zadostijo lokalnim 
potrebam; meni, da je posredovanje javnih organov v teh razmerah odziv na 
pomanjkljivosti trga, njegov namen pa je zagotavljanje splošnega dostopa do dostojnih 
in cenovno sprejemljivih stanovanj; 

3. opozarja države članice in Komisijo, da poraba sredstev za socialna stanovanja omogoča 
izpolnjevanje nujnih socialnih potreb, kot strateška naložba pa na trajnosten način 
pripomore k zagotavljanju lokalnih, nepreseljivih delovnih mest in stabiliziranju 
gospodarstva, saj preprečuje nepremičninske balone, ter k uspešnemu upiranju 
podnebnim spremembam in preprečevanju energetske revščine; poziva države članice in 
Komisijo, naj v proces evropskega semestra vključijo naložbe v socialna stanovanja, 
priložijo pa naj še oceno ciljev za boj proti nepremičninskim balonom in njihovo 
preprečevanje; 

4. poudarja, da je treba socialne naložbe bolje spremljati, in sicer v okviru pakta za 
socialne naložbe, katerega namen je krepitev gospodarskega in proračunskega 
upravljanja Unije in vključevanje naložb v socialna stanovanja;  

5. predlaga uvedbo evropskega observatorija politik socialnih stanovanj, katerega cilj bi 
bilo boljše poznavanje stanovanjskega stanja v različnih državah, zlasti na področju 
socialnih stanovanj, na podlagi zanesljivih statističnih kazalnikov; 

Spodbujanje naložb za povečanje lokalnega zaposlovanja in zelene ekonomije
6. poudarja, da je vloga sektorja socialnih stanovanj proticiklična, saj s podpiranjem 

gradbenih in prenovitvenih dejavnosti ter trajnostnega nepreseljivega, lokalnega 
zaposlovanja spodbuja gospodarsko okrevanje, za kar se gre zahvaliti zlasti delovni 
intenzivnosti sektorja, razvoju zelenih podjetij v okviru lokalnega gospodarstva in 
posledičnemu ugodnemu vplivu na preostali del gospodarstva; 

7. poudarja dodano vrednost, ki izhaja iz lokalnega zaposlovanja in znaten učinek 
finančnega vzvoda na naložbe, ki sta rezultat neposrednega učinka strukturnih skladov v 
sektorju socialnih stanovanj v obdobju 2007–2013;

8. se zavzema, da bi bile v proračunskem obdobju 2014–2020 do sredstev iz strukturnih 
skladov upravičene prednostne naložbe v toplotno učinkovitost in uporabo obnovljivih 
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virov pri socialnih stanovanjih, pa tudi usklajeni ukrepi za trajnostni urbani razvoj, 
dostopnost stanovanj za odrinjene skupnosti in promocijo socialnih podjetij;

9. spodbuja države članice in vse zadevne organe, naj dajo socialnim stanovanjem vidno 
mesto v nacionalnih programih reform in pri oblikovanju strateških prednostnih nalog v 
okviru partnerskih sporazumov za obdobje 2014–2020;

10. spodbuja države članice, naj tudi za večletni finančni okvir 2014-2020 zagotovijo 
ambiciozen proračun, kohezijsko politiko pa prepoznajo kot gonilno silo pri 
gospodarskem okrevanju; poziva države članice, naj med programskim načrtovanjem v 
obdobju 2014–2020 omogočijo in pospešijo prerazporeditev neporabljenih sredstev iz 
strukturnih skladov v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v 
sektorju socialnih stanovanj, pri čemer naj upoštevajo sklepe evropskega pakta za rast in 
delovna mesta;

11. poziva države članice, naj spodbujajo uporabo nepovratnih sredstev iz programa 
Horizon 2020 ter finančnih instrumentov in programov pomoči pri razvoju projektov, ki 
se ponujajo v okviru strukturnih skladov, Evropske investicijske banke, Evropske banke 
za obnovo in razvoj, Fundacije za okoljsko izobraževanje v Evropi za pospeševanje 
visokokakovostne gradnje in prenove socialnih stanovanj; 

12. poziva Komisijo, naj da državam članicam na voljo druge potencialne vire sredstev za 
spodbujanje ponudbe in prenove socialnih stanovanj kot oblike socialne naložbe, pri 
čemer naj ob upoštevanju delovne intenzivnosti sektorja in njegovega zelo omejenega 
vpliva na čezmejno trgovino ohrani znižane stopnje davka na dodano vrednost, ki 
veljajo za take naložbe; 

13. poziva pristojne javne organe, naj svoje sisteme izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja hitro prilagodijo, da bo imelo več mladih dostop do zelenih industrijskih 
panog in novih zelenih delovnih mest;

Boj proti revščini in promocija vključevanja ter družbene kohezije 
14. opozarja, da uresničevanje pravice do stanovanja vpliva na uresničevanje drugih 

temeljnih pravic, vključno s političnimi in socialnimi pravicami;

15. poziva Evropsko agencijo za temeljne pravice, naj izvede študijo, s katero naj oceni, 
kako učinkovito in pod katerimi pogoji se izvaja pravica do stanovanja v državah 
članicah; 

16. priporoča, da države članice pripravijo usklajene politike za zagotavljanje univerzalnega 
dostopa do dostojnega in cenovno sprejemljivega stanovanja, katerih namen bo

- posebna podpora za kakovostna socialna stanovanja in stanovanja za nujne primere,
- povezava med programi povečanja skladov socialnih stanovanj in politikami za 

dostop do drugih bistvenih javnih storitev, 
- ukrepi za reševanje težav, s katerimi se srečujejo najbolj ranljive skupine 

prebivalstva, kot so migranti in mladi, pri dostopu do dostojnega stanovanja, 
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- izvajanje učinkovitih politik preprečevanja prisilnih izselitev ob upoštevanju dejstva, 
da je plačevanje najemnin in zaostalih najemnin oseb, ki jim grozi prisilna izselitev, 
za ustrezne organe cenejša izbira,  

- priprava posebnih programov za brezdomce, povezanih s posebnimi ukrepi socialne 
podpore;

17. priporoča, da države članice in ustrezni organi poenostavijo postopek vlaganja prošenj 
za stanovanje ter da poskrbijo za večjo preglednost in nepristranskost pri njihovem 
dodeljevanju, s čemer bi v celoti odpravili diskriminacijo in preprečili, da bi se posebej 
ranljive skupine izogibale vlaganju prošenj za stanovanje, saj gre za pojav, katerega 
učinek je zaostrovanje stanovanjske segregacije; 

Boj proti energetski revščini
18. je zaskrbljen zaradi vse večje pojavnosti energetske revščine, zaradi katere trpi 50–125 

milijonov Evropejcev; 

19. poziva države članice, naj opredelijo pojem energetske revščine; opozarja, da energetske 
revščine ni mogoče obravnavati le z vidika stroškov za energijo in njene cene, temveč 
da ima ta revščina tudi kakovostno razsežnost, ki vpliva na ravnanje ljudi in na vzorce 
porabe;

20. poziva države članice, naj sprejmejo usklajene ukrepe za boj proti energetski revščini, ki 
bodo temeljili na lokalnih energetskih pregledih: zmanjšanje energetskih stroškov za 
najbolj ranljiva gospodinjstva (socialne tarife, podpora z enkratnimi ukrepi kot sestavni 
del socialnega varstva, ukrepi za preprečevanje neplačevanja računov in zaščita pred 
prekinitvijo dobave preskrbe) ter podporni ukrepi v pomoč prebivalcem, da se bodo 
odločali za varčnejši življenjski slog, hkrati pa uporaba učinkovitega dolgoročnega 
finančnega vzvoda za doseganje večje energetske učinkovitosti stanovanjskih zgradb;

21. poziva države članice, naj v zvezi z energetsko revščino oblikujejo nacionalne 
podatkovne zbirke ter jih posredujejo evropskemu observatoriju politik socialnih 
stanovanj; 

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Namen tega poročila je predstaviti, v kakšnem obsegu sektor socialnih stanovanj Evropski 
uniji nudi finančni vzvod za izhod iz gospodarske, socialne in okoljske krize. Ocenjuje se, da 
v socialnih stanovanjih živi 25 milijonov evropskih državljanov. Vse države članice razen 
Grčije razpolagajo s skladi socialnih stanovanj, čeprav se njihovo število močno razlikuje od 
ene države do druge, zlasti med zahodnimi in vzhodnimi državami članicami, ki so se EU 
pridružile šele pred kratkim. Prav tako se znotraj držav članic potrebe po socialnih 
stanovanjih med seboj razlikujejo v urbanih in podeželskih območjih, znotraj mest pa med 
mestnim središčem in obrobjem.

Zagotavljanje socialnih stanovanj je ena od možnosti, s katerimi se javni organi odzovejo na 
primanjkljaje na trgu, da bi zadostili vsem potrebam glede stanovanj in da bi vsem zagotovili 
dostop do dostojnih in cenovno sprejemljivih stanovanj.

Države članice EU določajo in organizirajo vzporedno ponudbo socialnih stanovanj kot 
dopolnitev nenačrtovane ponudbe tržnih stanovanj, in sicer pod posebnimi pogoji za dostop in 
pod posebnimi cenami, ki jih zagotavljajo posebej za ta namen določeni neprofitni izvajalci, 
zasebni vlagatelji, fizične ali pravne osebe, ki so za to pristojni in jih subvencionirajo 
nacionalni, regionalni ali lokalni organi.

Poudariti je treba, da si mnogo državljanov EU kljub tej ureditvi ne more več privoščiti 
dostojnega stanovanja. Leta 2010 je bilo 5,7 % evropskega prebivalstva brez stanovanja1, 
čeprav je eden od ciljev prenovljene socialne listine Sveta Evrope postopna odprava 
brezdomstva. Poleg tega je 17,86 % prebivalstva živelo v prenatrpanih ali nedostojnih 
stanovanjih, 10,10 % gospodinjstev pa se je soočalo s previsokimi stanovanjskimi stroški, saj 
so ti znašali več kot 40 % njihovega razpoložljivega dohodka.

Trg, ki ne zmore zadostiti vsem stanovanjskim potrebam, negativno vpliva ne le na ljudi, ki 
preprosto nimajo dostopa do stanovanj, temveč tudi na tiste, ki živijo v nezdravih, 
neprilagojenih in prenatrpanih domovih.

Naložbe v sektor socialnih stanovanj narekuje nujna družbena potreba. Evropa se sooča s 
hudo in dolgotrajno stanovanjsko krizo, ki se morda še poglablja, čeprav se zaradi 
nedopustnih razmer brezdomcev javno mnenje vsako zimo razburka.

Socialne neenakosti se poglabljajo, stopnja brezposelnosti narašča, 120 milijonov Evropejcev 
je revnih ali so izpostavljeni tveganju revščine, trg zasebnih stanovanj pa se vedno slabše 
odziva na naraščajoče potrebe najrevnejših gospodinjstev iz vse Evrope. V času, ko 
najemnine in cene energije strmo naraščajo, se veča tudi pritisk na stanovanjske dodatke, saj 
so države zaradi dolžniške krize primorane žrtvovati socialne izdatke in celo zmanjšati število 
socialnih stanovanj, to pa škodi socialni in regionalni koheziji. V teh razmerah postaja 
uveljavljanje pravice do dostojnega in cenovno dostopnega stanovanja vedno težje, čeprav so 

                                               
1 Vir: Europe Information Services S.A.
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z njo pogojene druge temeljne pravice.

Socialna vključenost mora nujno temeljiti na zagotavljanju cenovno dostopnih in kakovostnih 
socialnih stanovanj za boljše soočanje s povezanimi zdravstvenimi izzivi. Na voljo pa morajo 
biti tudi sredstva za odpravo energetske revščine ter nepristranska in pregledna merila za 
dodeljevanje stanovanj skladno s pravilnim upravljanjem v korist celostnemu pristopu in 
družbeni raznolikosti, s katerimi bi se borili proti različnim oblikam diskriminacije. 

Vlaganje v socialna stanovanja je obenem odgovor na staranje prebivalstva in odvisnosti 
starejših, posebne potrebe mladih in nujno vključevanje odrinjenih skupnosti in brezdomcev.

Z gospodarskega stališča vlaganje v socialna stanovanja spodbuja gradbeni sektor, ki ga je 
kriza zelo prizadela, in sektor prenove stavb, zlasti kar zadeva toplotno učinkovitost in 
obnovljive vire energije, saj sta ti industrijski panogi zelo donosni in lahko ustvarjata zelena 
delovna mesta, ki so lokalna in nepreseljiva.

Sektor socialnih stanovanj ima takoj za prometnim največji potencial za prihranke energije. 
Socialna stanovanja torej lahko prispevajo k doseganju podnebnih ciljev strategije Evropa 
2020 in se na ta način odzivajo na izredne podnebne razmere, zmanjšajo pa se tudi izdatki 
gospodinjstev za oskrbo z energijo in energetska odvisnost.

Zadostna ponudba socialnih stanovanj blaži ciklična gibanja na trgu nepremičnin in posledice 
pojavov, ki rušijo gospodarstva, kot je nepremičninski balon. Pri sistemu makroekonomskega 
in proračunskega nadzora Unije je treba nameniti več pozornosti naložbam v socialna 
stanovanja.

Poudariti je treba dodano vrednost sredstev strukturnih skladov in posojil Evropske 
investicijske banke pri spodbujanju naložb v socialna stanovanja. Ta sredstva pospešujejo 
razvoj nadaljnjega in poklicnega usposabljanja v zelenih panogah ter nastanek na tisoče 
lokalnih, dostojnih in nepreseljivih delovnih mest. V naslednjem večletnem finančnem okviru 
je treba zagotoviti, da bo na voljo zadostna višina teh sredstev, da bo njihova uporaba 
enostavna in da se bodo neporabljena sredstva lahko laže namenila socialnim stanovanjem.


