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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και την εξασφάλιση της 
επιλεξιμότητας των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο τόσο 
στο πλαίσιο παρελθόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όσο και των νέων κανονισμών 
των σχετικών με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής με σκοπό την διερεύνηση 
περαιτέρω καινοτόμων πολιτικών για την δημιουργία συνεργειών και εταιρικών σχέσεων 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης 
επικεντρωμένης σε συγκεκριμένους στόχους στήριξης στις χώρες που αντιμετωπίζουν 
ανησυχητική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας· για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη και το σύνολο των αρμοδίων φορέων να προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ της 
κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και στην 
κατεύθυνση των στρατηγικών αξόνων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 2014-2020·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει, στη βάση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών, τον ορισμό της κοινωνικής 
κατοικίας, γνωστού όντος ότι η έννοια αυτή γίνεται αντιληπτή και αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης με διαφορετικούς τρόπους (συχνά λόγω της ελαστικότητας με την οποία 
καθορίζονται οι προτεραιότητες) στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές 
κοινότητες·

3. χαιρετίζει τις προτάσεις της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μετά 
το 2014 πολιτική συνοχής οι οποίες προβλέπουν μέτρα που θα επιτρέψουν την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 επί θεμάτων ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα επενδύσεων στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα, προωθώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταπολεμώντας 
την κλιματική αλλαγή, προωθώντας ολοκληρωμένες πολιτικές αστικής και τοπικής 
ανάπτυξης, π.χ. τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) και 
ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ITI) καθώς και μέτρα για την τόνωση μιας 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, της φτώχειας και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας παρέχοντας 
πρόσβαση στη στέγαση και σε κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας με προσιτές τιμές στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες·και τις άλλες ευπαθείς και μειονεκτικές πληθυσμιακές 
κατηγορίες, όπως οι άστεγοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι· σημειώνει ότι η 
κατασκευή και η αποκατάσταση των κοινωνικών κατοικιών -με την εφαρμογή μέτρων για 
τον περιορισμό της άτακτης αστικής δόμησης- πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη 
δημόσιων και κοινωνικών υποδομών και να τηρεί τους ενδεχόμενους αντισεισμικούς 
κανόνες·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της 
εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και το σύνολο των εταίρων και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, 
δεδομένου ότι σ' αυτές απευθύνονται οι πολίτες κατά προτεραιότητα, για τον καθορισμό 
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των προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των τρόπων χρησιμοποίησης, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με ολοκληρωμένο 
και συντονισμένο τρόπο, όπου αυτό είναι δυνατόν, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του 
Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), αλλά και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σε ό,τι αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές ζώνες και σε 
μικρές ή μεσαίες πόλεις· θεωρεί ότι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής θα μπορούσε να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
μειονεκτουσών ή των αγροτικών περιοχών, προλαμβάνοντας την απομόνωση και την 
εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους τους και αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους 
ζημιογόνους κοινωνικούς διαχωρισμούς και, συνεπώς, ευνοώντας την ετερογένεια, την 
κοινωνική συνοχή και την ισότητα των φύλων·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, να αυξήσει τις επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας·

6. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εφαρμογή άλλων πολιτικών και έχουν, μεταξύ άλλων, θετικό αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, την κοινωνική 
ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, την υποστήριξη των τοπικών πολύ μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υποστήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας  
σημειώνει επίσης ότι η εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών στην κατοικία συμβάλλει στην 
καλή διαβίωση των πολιτών και την δημόσια υγεία καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη διερεύνησης και καθορισμού των 
βέλτιστων πρακτικών, για την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να 
αξιολογούν την πρόοδό τους κατά την εφαρμογή αυτών των βέλτιστων πρακτικών·

7. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο, 
συγκεκριμένο και αποτελεσματικό μέσον για την εν γένει ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής, ιδίως για την καταπολέμηση των «φουσκών» στον τομέα των ακινήτων και τον 
περιορισμό λ.χ. των κερδοσκοπικών τάσεων και των αρνητικών συνεπειών τους στις 
μακροοικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες, ειδικά στην παρούσα συγκυρία στην οποία 
πρέπει να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, της δημοσιονομικής προσαρμογής και του χαμηλού 
ποσοστού ανάπτυξης στην ΕΕ.

8. επισημαίνει ότι η κατοικία είναι ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό, η εξασφάλιση της 
οποίας είναι ευθύνη των κρατών μελών, των περιφερειών και των τοπικών δημόσιων 
αρχών· θα πρέπει συνεπώς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση τρόπων 
που θα προωθούν την κατασκευή κατοικιών χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, για την κατάργηση όλων των διακρίσεων κατά την κατανομή των κοινωνικών 
κατοικιών και την απλοποίηση των διαδικασιών σχετικά με την ζήτηση και την χορήγηση 
των κατοικιών αυτών, δεδομένης της όλως ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται 
τα μη προνομιούχα άτομα·

9. δεδομένων των κοινωνικών ανισορροπιών που κυριαρχούν στην Ευρώπη, ειδικότερα στις 
χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ, θεωρεί ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία να 
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παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς υποστήριξιν των μειονεκτουσών κατηγοριών, ιδίως 
όσον αφορά την εξασφάλιση κατοικίας.
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