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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa Euroopan parlamentin merkittävää roolia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnassa sekä sen varmistamisessa, että sosiaalinen asuntotuotanto on edelleen 
rahoituskelpoista rakenne- ja sosiaalirahastoja koskevien uusien asetuksen mukaisesti 
siten, että voidaan tarkastella innovoivia toimia synergiaetujen ja kumppanuuksien 
edistämiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla; korostaa tarvetta varmistaa 
EU:n kohdennettu tuki maille, joissa työttömyys ja köyhyys ovat kasvava ongelma; 
kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten suuntaviivojen muotoilussa ohjelmakaudella 2014–
2020;

2. pyytää, että komissio selventää sosiaalisen asuntotuotannon määritelmää jäsenvaltioiden 
parhaiden käytäntöjen ja kokemusten perusteella, ja ottaa huomioon, että sosiaalista 
asuntotuotantoa luodaan ja hallinnoidaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa, alueilla ja 
paikallisyhteisöissä (monissa tapauksissa ensisijaisten tavoitteiden määrittämisen 
erilaisuuden vuoksi); 

3. pitää myönteisinä komission ehdotuksia, jotka koskevat vuonna 2014 alkavan 
rahoituskauden koheesiopolitiikan lainsäädäntöpakettia, jossa hyväksytään 
varauksettomasti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevat Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet, jotka saavutetaan muun muassa edistämällä ensisijaisia investointeja 
energiatehokkuuteen, edistämällä uusiutuvaa energiaa, torjumalla ilmastonmuutosta, 
tukemalla kaupunkien ja alueiden kehitystä tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä 
esimerkiksi paikallisyhteisöjen omien kehityshankkeiden ja yhdennettyjen alueellisten 
investointien avulla, sekä tukemalla toimia, joilla edistetään yhteisötaloutta ja 
yhteisvastuuseen perustuvaa taloutta ja poistetaan sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä ja 
terveyseroja tarjoamalla kohtuuhintaisia korkealaatuisia asuntoja ja sosiaalipalveluja 
asunnottomien, naisten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kaltaisille syrjäytyneille 
ja muille heikossa asemassa oleville ja huono-osaisille ryhmille; korostaa, että sosiaalinen 
asuntotuotanto ja asuntojen kunnostaminen – samalla kun torjutaan kaupunkien 
hallitsematonta laajenemista – on yhdistettävä julkisen ja sosiaalisen – tarvittaessa 
maanjäristyksiä kestävän – infrastruktuurin kehittämiseen;

4. kehottaa jäsenvaltiota osallistamaan paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä kaikki 
kumppanit ja niitä edustavat järjestöt kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon 
periaatteiden mukaisesti – ottaen huomioon, että kansalaiset kääntyvät ensisijaisesti edellä 
mainittujen puoleen – ja määrittämään ensisijaiset tavoitteet ja menetelmät, jotka 
kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien puitteissa mahdollisuuksien mukaisesti 
koskevat yhteisesti ja koordinoidusti Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa (KR) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa maaseutualueiden ja pienten ja keskisuurten kaupunkien sosiaalisen 
asuntotuotannon yhteydessä; katsoo, että rakennerahaston ja koheesiorahastojen 
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synergiaetujen tehostamisella voitaisiin edistää heikoimmassa asemassa olevien alueiden 
ja maaseutualueiden kestävää kehitystä siten, että vältetään niiden joutuminen eristetyiksi, 
estetään väestön väheneminen ja edistetään monimuotoisuutta, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa;

5. kehottaa Euroopan investointipankkia lisäämään investointeja sosiaaliseen 
asuntotuotantoon läheisessä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa;

6. panee merkille, että investoinnit sosiaaliseen asuntotuotantoon edistävät huomattavasti 
muiden politiikan alojen toimien täytäntöönpanoa ja vaikuttavat myönteisesti muun 
muassa paikalliseen talouteen edistämällä kasvua ja työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta, 
köyhyyden torjuntaa sekä paikallisten mikroyritysten ja pk-yritysten tukemista ja 
ammatillista liikkuvuutta; toteaa myös, että terveellinen asuminen edistää ihmisten 
hyvinvointia ja kansanterveyttä ja suojelee ympäristöä; korostaa tarvetta tutkia ja 
määrittää parhaita käytänteitä, vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
valmiuksia ja arvioida näiden edistymistä parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanossa;

7. katsoo, että sosiaaliseen asuntotuotantoon kohdistuvat investoinnit voivat olla 
asianmukainen, konkreettinen ja tehokas unionin talouden yleisen ohjauksen ja hallinnan 
sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen väline, 
jolla voidaan estää asuntojen hintakuplia torjumalla erityisesti asuntotuotantoon liittyvää 
keinottelua, joka vaikuttaa kielteisesti yhteiskuntaan ja makrotalouden tasapainoon 
erityisesti nykyisenä aikana, jolloin haasteina ovat talous- ja rahoituskriisin, 
budjettirajoitusten ja EU:n alhaisen talouskasvun sosiaaliset seuraukset;

8. toteaa, että asunto on arvokas sosiaalinen hyödyke, joka kuuluu jäsenvaltioiden, alueiden 
ja paikallisviranomaisten erityiseen vastuualaan; katsoo näin ollen, että näiden olisi 
tehtävä kaikki voitavansa, jotta voidaan edistää edullisten ja energiatehokkaiden asuntojen 
rakentamista sekä kaikkinaisen syrjinnän kieltämistä sosiaaliseen asuntotuotantoon 
kuuluvien asuntojen jakamisessa ja yksinkertaistaa näiden asuntojen hakemista ja 
myöntämistä koskevia menettelyjä heikossa asemassa olevien erityistilanne huomioon 
ottaen;

9. kiinnittää erityistä huomiota Euroopassa ja etenkin EU:hun viimeksi liittyneissä maissa 
vallitsevaan sosiaaliseen epätasapainoon ja unionin pyrkimyksiin tukea heikossa asemassa 
olevia sosiaaliryhmiä erityisesti asuntotarjonnan yhteydessä.
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