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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава важната роля на Европейския парламент по отношение на социалната 
изолация и бедността и за гарантирането, че социалното жилищно настаняване е 
било допустимо за финансиране както в миналото, така и по силата на новите 
регламенти относно структурните и кохезионните фондове с оглед на по-нататъшно 
експлоатиране на иновативните политики за установяване на взаимодействие и 
партньорства на национално, регионално и местно равнище;  подчертава 
необходимостта да се гарантира целенасочена подкрепа за държавите от ЕС, които 
са изправени пред увеличаване на безработицата и бедността; следователно 
насърчава държавите членки и всички заинтересовани страни да отделят значително 
място на инвестициите в полза на социалното жилищно настаняване в националните 
програми за реформа и в стратегическите линии на споразуменията за партньорство 
за програмния период 2014—2020 г.;

2. призовава Европейската комисия, въз основа на обмен на най.добри практики и 
опит между държавите членки и като вземе предвид факта, че концепциите и 
управлението на социалното жилищно настаняване са различни в различните 
държави членки, региони и местни общности (често поради проява на гъвкавост при 
определяне на приоритетите), да изясни определението за социално жилищно 
настаняване; 

3. приветства предложението на Европейската комисия за законодателен пакет от 
регламенти за кохезионната политика за периода след 2014 г., които съдържат 
подробна уредба за постигане на целите на ЕС 2020 за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж чрез, наред с другото, приоритетни инвестиции в енергийна 
ефективност, насърчаване на възобновяемите енергийни източници, борба с 
изменението на климата, укрепване на интегрирани политики за градско развитие и 
за развитие на селските райони, например чрез водено от общностите местно 
развитие и интегрирани териториални инвестиции, и мерки за подкрепа на 
икономика, основана на социални съображения и солидарност и премахване на 
социалната изолация и бедността, както и на неравенствата в здравеопазването, като 
предоставят на маргинализираните и други уязвими общности, и на групите 
население в неравностойно положение, като бездомници, жени, възрастни лица и 
лица с увреждания достъп до висококачествено жилищно настаняване и социални 
услуги на достъпни цени;  изтъква, че строежът и ремонтирането на социални 
жилища, като се прилагат мерки за възпиране на разрастването на градските райони, 
следва, когато е приложимо, да се съпътства от изграждане на  публична и социална 
инфраструктура, устойчива на земетресение;

4. насърчава държавите членки да приобщят местните и регионалните органи и всички 
партньори и представляващите ги организации, в съответствие с принципите на 
партньорство и многостепенно управление, като се има предвид, че към тях 
гражданите се обръщат на първо място, и когато е възможно да установят 
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съвместно и координирано приоритети и методи на използване, в рамките на 
споразумения за партньорство и оперативни програми като Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния 
фонд (КФ) и, в случай на социално жилищно настаняване в селските райони и в 
малките и средните градове – на Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРС);  счита, че засилено взаимодействие между Структурните 
фондове и Кохезионния фонд би могло да насърчи устойчивото развитие на 
селските райони в неравностойно положение, като предотврати изолацията и 
обезлюдяването им, като по този начин се избегнат отрицателните ефекти от 
социалната сегрегация и се насърчи хетерогенността, социалното сближаване и 
равенството на половете;

5. призовава Европейската инвестиционна банка, в тясно сътрудничество с местните и 
регионалните органи, да увеличи инвестициите в сектора на социалното жилищно 
настаняване;

6. отбелязва, че инвестициите в социално жилищно настаняване играят важна роля в 
прилагането на други политики и, наред с другото, оказват благотворно въздействие 
върху местната икономика по отношение на растежа и създаването на работни 
места, на социалното приобщаване и на борбата срещу обедняването, на подкрепата 
за местните микропредприятия и МСП, както и на насърчаването на мобилността с 
цел заетост; освен това, здравословното жилищно настаняване насърчава 
благоденствието на отделните хора и общественото здраве, и защитава околната 
среда като цяло; в този контекст, подчертава необходимостта от използването и 
определянето на най-добри практики, от засилване на капацитета на местните и 
регионалните органи и от оценка на техния напредък при прилагането на 
посочените най-добри практики;

7. счита, че инвестициите в строежа на социални жилища могат да играят подходяща 
конкретна и ефикасна роля при подобряването на европейското икономическо 
управление като цяло, и на социалното, икономическо и териториално сближаване, 
по-конкретно чрез овладяване на изкуствения бум в жилищния сектор, например 
чрез борба срещу спекулативните тенденции в жилищното строителство и на 
отрицателните последици от него върху макроикономическата и социална 
стабилност, особено когато сме изправени пред социалните последици от 
икономическата и финансовата криза, бюджетните ограничения и ниския растеж в 
ЕС;

8. посочва, че жилището е ценна социална придобивка, за която специална 
отговорност носят държавите членки, регионите и местните органи; следователно, 
те следва да положат всички усилия за начертаване на пътища за насърчаване на 
евтино и енергийно ефективно жилищно строителство, за премахване на всяка 
форма на дискриминация при предоставянето на социални жилища и за опростяване 
на процедурите за кандидатстване за получаването на този вид жилища, като се 
отчита особената ситуация на лицата в неравностойно положение;

9. с оглед на съществуващите в Европа социални дисбаланси, особено в 
новоприсъединилите се държави, счита, че намесата на Европейския съюз е от 
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изключително значение за подкрепата на хората в неравностойно положение, 
особено по отношение на осигуряването на настаняване.
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