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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas kovos su socialine atskirtimi ir skurdu srityje atliko 
esminį vaidmenį siekdamas, kad socialinio būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir 
esamus Europos struktūrinių ir sanglaudos fondų planus siekiant toliau nagrinėti 
naujoviškos politikos krypčių galimybes kurti sąveikas ir partnerystes nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, kad reikia užtikrinti tikslinę paramą ES 
valstybėms, susiduriančiomis su nedarbo ir skurdo lygio augimu; todėl ragina valstybes 
nares ir visas suinteresuotąsias šalis 2014 – 2020 m. programavimo laikotarpiu 
partnerystės susitarimų strateginėse kryptyse ir nacionalinėse reformų programose svarbią 
vietą skirti investicijoms į socialinį būstą;

2. ragina Europos Komisiją remiantis gerosios patirties ir praktikos mainais tarp valstybių 
narių ir atsižvelgiant į tai, kad socialinis būstas valstybėse narėse, regionuose ir vietos 
bendruomenėse gali būti suvokiamas ir valdomas įvairiais būdais (dažnai dėl prioritetų 
nustatymo lankstumo), paaiškinti socialinio būsto apibrėžtį;

3. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams dėl teisėkūros aktų paketo, susijusio su 
sanglaudos politika po 2014 m., kuriais siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo – pagal kuriuos prioritetinės investicijos 
skiriamos ir energijos vartojimo efektyvumui, skatinimui naudoti atsinaujinančiųjų
išteklių energiją, kovai su klimato kaita, integruoto tvaraus miestų ir teritorijų vystymosi 
skatinimui, pavyzdžiui, įgyvendinant bendruomenės inicijuojamą vietos plėtrą, integruotas 
teritorines investicijas ir priemones, kuriomis remiamas socialinis bei solidarumu 
pagrįstas ūkis, kovos su socialine atskirtimi ir skurdu veiksmai, įskaitant kovą su nelygybe 
sveikatos srityje siekiant užribyje atsidūrusioms bendruomenėms ir kitoms 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., benamiams, moterims, vyresnio amžiaus ir 
neįgaliems žmonėms suteikti galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir geros kokybės 
socialines paslaugas; nurodo, kad valstybės lėšomis remiamo socialinio būsto statyba ir 
remontas, įgyvendinami taikant miestų plėtros valdymo priemones, turi vykti kartu
vystant viešąją ir socialinę infrastruktūrą, prireikus, atsparią žemės drebėjimams;

4. ragina valstybes nares, vadovaujantis partnerystės ir daugiapakopio valdymo principais, 
įtraukti vietos ir regionų subjektus ir visus partnerius bei jiems atstovaujančias 
organizacijas, jeigu piliečiai visų pirma kreipėsi į juos, ir nustatyti Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF) ir, kiek tai 
susiję su socialiniu būstu kaimo vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose miestuose, Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo prioritetus ir sąlygas; mano, 
kad geresnė struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo sąveika galėtų paskatinti skurdžių ar 
kaimo vietovių tvarų vystymąsi išvengiant jų izoliacijos ir gyventojų sumažėjimo, taigi 
žalingų socialinės segregacijos pasekmių, ir skatinant socialinį vienodumą, sanglaudą ir 
lyčių lygybę;

5. ragina Europos investicijų banką tikslingai konsultuojantis su vietos ir regionų valdžios 
institucijomis padidinti investicijas į socialinio būsto sektorių;
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6. pažymi, kad investicijos į socialinį būstą labai susijusios su kitomis politikos sritimis ir, be 
kita ko, daro teigiamą poveikį vietos ūkiui, nes skatina ekonomikos augimą ir užimtumą, 
socialinę įtrauktį bei kovą su skurdu ir tampa parama vietos labai mažoms įmonėms ir 
MVĮ, taip pat skatina specialistų judumą; be to, sveika gyvenamoji aplinka daro teigiamą 
poveikį piliečių gerovei bei visuomenės sveikatai ir bendrai saugo aplinką; atsižvelgdamas 
į tai pabrėžia, kad reikia ištirti ir nustatyti geriausios patirties pavyzdžius ir stiprinti vietos 
ir regionų valdžios institucijų pajėgumą, taip pat įvertinti jų pažangą įgyvendinant tokius 
geriausios patirties projektus;

7. laikosi nuomonės, kad investicijos į socialinį būstą gali tapti tinkama, konkrečia ir 
veiksminga priemone ES ekonomikos valdymui bendrai ir jo socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai sustiprinti, visų pirma kontroliuoti nekilnojamojo turto burbulus, 
pavyzdžiui, kovojant su spekuliacija būstų statybos srityje, ir jų neigiamus padarinius 
makroekonominiam bei socialiniam stabilumui, ypač šiuo kovos su socialiniais 
ekonomikos ir finansų krizės padariniais, biudžeto suvaržymų ir lėto ekonomikos augimo 
ES laikotarpiu;

8. nurodo, kad būstas yra viena iš vertingų socialinių gėrybių, patenkanti į ypatingos 
valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų atsakomybės sritį; todėl jos turėtų 
dėti visas reikiamas pastangas, ieškodamos pigaus ir efektyviai energiją vartojančio būsto 
statybos sprendimų, kad panaikintų diskriminaciją dėl socialinio būsto paskirstymo ir 
supaprastintų procedūras dėl prašymų skirti šį būstą pateikimo atsižvelgiant į ypatingą 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų padėtį;

9. atsižvelgdamas į tai, kad ES, ypač neseniai priimtose šalyse, yra sutrikusi socialinės srities 
pusiausvyra, mano, kad be galo svarbu, jog Europos Sąjunga pradėtų remti nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų kategoriją, ypač srityse, susijusiose su teisės į būstą užtikrinimu.
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