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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Euroopa Parlamendi olulist rolli seoses sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu 
võitlemise ning sotsiaalelamute poliitika rahastamise tagamisega nii varasemate kui ka 
struktuurifonde käsitlevate uute eeskirjade raames eesmärgiga uurida täiendavalt 
innovaatilisi poliitikavaldkondi, et luua sünergilist toimet ja partnerlust riigi, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil; rõhutab vajadust tagada sihtotstarbeline toetus ELi riikidele, kus 
tööpuudus ja vaesus tõusevad; julgustab seetõttu liikmesriike ja kõiki sidusrühmi asetama 
sotsiaalelamutesse tehtavad investeeringud olulisele kohale riiklikes reformikavades ja 
2014.–2020. aasta programmiperioodi partnerluslepingute strateegilistes valdkondades;

2. palub komisjonil täpsustada sotsiaalelamu määratlus liikmesriikide vaheliste parimate 
tavade ja kogemuste vahetamise alusel ning võttes arvesse asjaolu, et sotsiaalelamuid 
luuakse ja hallatakse eri liikmesriikides, piirkondades ja kohalikes kogukondades erinevalt 
(sageli paindlikkuse tõttu prioriteetide kindlaksmääramisel);

3. väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle võtta vastu 2014. aasta järgset 
ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate õigusaktide pakett, milles on sätestatud arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majandust käsitlevate ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamine, 
muu hulgas prioriteetsete investeeringute tegemise kaudu energiatõhususse, 
taastuvenergiaallikate edendamise, kliimamuutustega võitlemise, linna- ja territoriaalse 
arengu integreeritud meetmete edendamise kaudu, näiteks kogukondlikult juhitav kohalik 
areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud, ning meetmete kaudu, millega 
toetatakse sotsiaalset ja solidaarsusel põhinevat majandust ja kõrvaldatakse sotsiaalne 
tõrjutus ja vaesus, samuti ebavõrdsus tervishoiu valdkonnas, andes kõrvale jäänud 
kogukondadele ja muudele haavatavatele ning ebasoodsas olukorras olevatele 
elanikkonnarühmadele, näiteks kodutud, naised, eakad ja puuetega isikud, juurdepääs 
kvaliteetsele majutusele ja sotsiaalteenustele taskukohaste hindadega; märgib, et 
sotsiaalmajade ehitamise ja kohandamisega – kohaldades samal ajal meetmeid 
valglinnastumise piiramiseks – peaks kaasnema avaliku ja sotsiaalse taristu 
väljatöötamine, võttes vajaduse korral arvesse hoonete vastupidavust maavärinale;

4. innustab liikmesriike kaasama partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõttest 
lähtuvalt kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi ja kõiki partnereid ning neid esindavaid 
organisatsioone – võttes arvesse, et kodanikud pöörduvad eelkõige nende poole –, et 
määrata partnerluslepingute ja rakenduskavade raames ja võimaluse korral ühiselt ja 
koordineeritud viisil kindlaks prioriteedid ja meetodid, kuidas kasutada Euroopa 
Regionaalarengufondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid ja maapiirkondades ning väikestes ja keskmise suurusega linnades 
sotsiaalelamutega seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahendeid; on seisukohal, et struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vaheline parem sünergia 
võib edendada jätkusuutlikku arengut mahajäänud või maapiirkondades, vältides nende 
isoleeritust ja elanike lahkumist nendest piirkondadest, aidates seega ära hoida sotsiaalse 
kihistumise negatiivseid mõjusid ja soodustades heterogeensust, sotsiaalset ühetkuuluvust 
ja soolist võrdõiguslikkust;
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5. palub, et Euroopa Investeerimispank suurendaks investeeringuid sotsiaalelamute vallas, 
konsulteerides selleks tihedalt kohalike ja piirkondlike ametiasutustega;

6. märgib, et sotsiaalelamutesse investeerimine on oluline osa muude poliitikavaldkondade 
rakendamisest ning sellel on muu hulgas positiivne mõju kohalikule majandusele 
majanduskasvu ja tööhõive ning sotsiaalse kaasatuse edendamise ja vaesestumise vastase 
võitluse ning kohalike mikroettevõtete ja VKEde toetamise ja kutsealase liikuvuse 
seisukohast; tervislik eluase aitab lisaks kaasa isiklikule heaolule, kodanike tervisele ja 
kaitseb keskkonda üldiselt; rõhutab sellega seoses vajadust uurida ja määratleda parimaid 
tavasid, tugevdada kohalike ja piirkondlike asutuste suutlikkust ja hinnata nende 
edusamme parimate tavade rakendamisel;

7. on seisukohal, et sotsiaalelamutesse investeerimine võib olla asjakohane, konkreetne ja 
tõhus lahendus, kuidas parandada üldiselt Euroopa majanduse juhtimist ning sotsiaalset, 
majanduslikku ja piirkondlikku ühtekuuluvust, eelkõige võitluses kinnisvaramullide, 
näiteks kinnisvaraga spekuleerimise suundumuste vastu, ja nende kahjuliku mõju vastu 
makromajanduslikule ja sotsiaalsele tasakaalule, eeskätt, kui käes on majandus- ja 
rahanduskriisi tagajärjed, tehakse eelarvepiiranguid ja ELi majanduskasv on väike;

8. märgib, et eluase on oluline sotsiaalne põhivara, mille tagamine on liikmesriikide, 
piirkondade ja kohalike ametiasutuste eriülesanne; seetõttu peaksid nad suunama kõik 
vajalikud jõupingutused sellele, kuidas leida lahendusi taskukohaste ja energiatõhusate 
elamute rajamiseks, kaotada diskrimineerimine sotsiaaleluaseme eraldamisel ning 
lihtsustada sotsiaaleluaseme ruumide taotlemise ja eraldamise korda, võttes arvesse iga 
ebasoodsas olukorras oleva isiku eriolukorda;

9. võttes arvesse sotsiaalset ebavõrdsust Euroopas, eelkõige hiljuti liitunud riikides, peab 
äärmiselt oluliseks, et Euroopa Liit sekkuks ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade toetuseks, eelkõige eluaseme tagamise osas. 
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