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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významnou roli Evropského parlamentu v boji proti sociálnímu vyloučení a 
chudobě a při zajišťování nároku na financování sociálního bydlení ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti a to jak v minulosti, tak v rámci nových právních předpisů 
upravujících tyto fondy, s cílem dále prověřit, zda mohou inovační politiky vytvářet 
synergie a partnerství na státní, regionální a místní úrovni; poukazuje na to, že je nutné 
zajistit cílenou podporu pro země EU, jež čelí rostoucí nezaměstnanosti a prohlubující se 
chudobě; vybízí proto členské státy a všechny zainteresované strany, aby investicím do 
sociálního bydlení přisoudily významné místo ve vnitrostátních programech reforem a při 
utváření strategických priorit v rámci partnerských dohod na programové období 2014–
2020;

2. žádá Evropskou komisi, aby na základě výměny osvědčených postupů a zkušeností mezi 
členskými státy a při zohlednění skutečnosti, že sociální bydlení je v členských státech, 
regionech a místních společenstvích vnímáno a řízeno různými způsoby (často z důvodu 
flexibility při stanovování priorit), vypracovala jednoznačnou definici sociálního bydlení;

3. vítá návrhy legislativního balíčku právních předpisů upravujících politiku soudržnosti po 
roce 2014 předložené Evropskou komisí, které vytvářejí veškeré předpoklady pro 
dosažení cílů EU pro rok 2020 v oblasti inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, 
mimo jiné prostřednictvím prioritních investic do energetické účinnosti, podpory energie 
z obnovitelných zdrojů, boje proti změně klimatu, prosazování integrovaných politik 
městského a územního rozvoje, například formou místního rozvoje pod vedením místních 
společenství (CLLD) a integrovaných územních investic (ITI), a dále prostřednictvím 
opatření na podporu sociální a solidární ekonomiky a opatření k potírání sociálního 
vyloučení a chudoby a nerovností v oblasti zdraví, tím, že margninalizovaná společenství 
a jiné ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatelstva, jako jsou bezdomovci, ženy, starší 
osoby a osoby se zdravotním postižením, získají přístup ke kvalitnímu bydlení a sociálním 
službám za dostupné ceny; zdůrazňuje, že budování a modernizace sociálního bydlení by 
měly probíhat v souladu s rozvojem veřejné a sociální infrastruktury a tak, aby 
nedocházelo k územnímu rozšiřování měst, a že sociální bydlení by mělo být odolné vůči 
zemětřesení, je-li to možné;

4. vybízí členské státy, aby zapojily místní a regionální orgány a všechny partnery a 
organizace, které je zastupují, v souladu se zásadami partnerství a víceúrovňového řízení, 
neboť právě na ně se občané primárně obracejí, a aby stanovily priority a metody pro 
využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu 
(ESF), Fondu soudržnosti a v případě sociálního bydlení ve venkovských oblastech a 
v malých městech a městech střední velikosti Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EAFRD), a to, je-li to možné, v rámci dohod o partnerství a operačních 
programů a na základě společného postupu a koordinované spolupráce; domnívá se, že 
větší součinnost mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti by mohla přispět 
k udržitelnému rozvoji znevýhodněných nebo venkovských oblastí, zabránit jejich izolaci 
a vybydlování a tak zamezit negativním účinkům sociální segregace a podpořit 
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heterogenitu, sociální soudržnost a rovnost žen a mužů;

5. vyzývá Evropskou investiční banku, aby na základě úzkých konzultací s místními a 
regionálními orgány navýšila investice do odvětví sociálního bydlení;

6. konstatuje, že investice do sociálního bydlení hrají významnou úlohu při provádění jiných 
oblastí politiky a mají mimo jiné příznivý dopad na místní hospodářství z hlediska růstu a 
vytváření pracovních míst, na sociální začleňování a boj proti sociálnímu vyloučení, na 
podporu místních mikropodniků a malých a středních podniků a na rozvoj mobility 
pracovníků; zdravé bydlení rovněž zlepšuje kvalitu života obyvatelstva a veřejné zdraví a 
obecně chrání životní prostředí; v této souvislosti podtrhuje, že je nutné vytipovat a 
definovat osvědčené postupy, posílit kapacitu místních a regionálních orgánů a hodnotit 
jejich výsledky při uplatňování těchto osvědčených postupů;

7. domnívá se, že investice do sociálního bydlení mohou hrát odpovídající, konkrétní a 
účinnou úlohu při zlepšování ekonomické správy v Evropě obecně, a zejména její 
sociální, hospodářské a územní soudržnosti, a to zejména díky tomu, že snižují 
nepřiměřeně vysoké ceny nemovitostí, například potíráním spekulativních tendencí 
v bytové výstavbě a jejich negativních dopadů na společnost a makroekonomickou 
stabilitu, a to především v situaci, kdy EU čelí sociálním důsledkům hospodářské a 
finanční krize, rozpočtovým omezením a nízké míře růstu;

8. poukazuje na to, že bydlení je statkem vysoké sociální hodnoty, za nějž nesou zvláštní 
odpovědnost členské státy, regiony a místní orgány; proto by měly vynaložit veškeré úsilí, 
aby nalezly způsoby, jak podporovat nízkonákladovou a energeticky účinnou bytovou 
výstavbu, zabránit diskriminaci při přidělování sociálního bydlení a zjednodušit postupy 
pro žadatele o sociální bydlení i postupy jeho přidělování, při zohlednění specifické 
situace znevýhodněných osob;

9. přikládá zvláštní důležitost úsilí Evropské unie o podporu znevýhodněných sociálních tříd, 
zejména pokud jde o zajištění bydlení, přičemž si uvědomuje, že v Evropě, a zejména 
v zemích, které k EU přistoupily v poslední době, panuje sociální nerovnováha;
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