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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Parlamenta lielo nozīmi, apkarojot sociālo atstumtību un nabadzību un 
nodrošinot, lai sociālā mājokļa programmām gan pagātnē, gan jaunajā regulējumā par 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu tiktu piešķirts finansējums nolūkā arī turpmāk 
noskaidrot inovatīvas politikas nostādnes, lai radītu sinerģiju un veidotu partnerattiecības
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī; uzsver nepieciešamību nodrošināt atbalstu, kas 
paredzēts tikai tām Eiropas Savienības valstīm, kurās ir palielinājies bezdarba līmenis un 
nabadzība; tāpēc mudina dalībvalstis un visas ieinteresētās personas, izstrādājot valsts 
reformu programmas un partnerattiecību nolīgumu stratēģiskās prioritātes plānošanas 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam, ieguldījumus sociālo mājokļu programmu 
īstenošanā uzskatīt par vienu no prioritātēm;

2. aicina Eiropas Komisiju precizēt sociālā mājokļa definīciju, pamatojoties uz dalībvalstu 
paraugprakses un pieredzes savstarpējo apmaiņu un ņemot vērā to, ka dalībvalstīs, 
reģionos un vietējās pašvaldībās sociālā mājokļa programmas izstrādā un pārvalda 
dažādos veidos (bieži vien pateicoties prioritāšu noteikšanas elastīgumam);

3. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus pieņemt regulu normatīvo kopumu 
attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2014. gada, kurā būtu paredzētas nepieciešamās 
normas, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķus — viedu, efektīvu un visaptverošu 
izaugsmi — cita starpā prioritārā kārtā ieguldot energoefektivitātes nodrošināšanā, 
sekmējot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, mazinot klimata pārmaiņas, atbalstot 
pilsētas un teritoriālās attīstības ieguldījumu integrētas politikas nostādnes, piemēram, 
īstenojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību un veicot integrētus teritoriālos ieguldījumus 
un pasākumus, ar kuriem atbalsta sociālu un solidāru ekonomiku un novērš sociālo 
atstumtību un nabadzību, un veselības stāvokļa atšķirības, atstumtām kopienām un citām 
neaizsargātām un nelabvēlīgā stāvoklī esošām iedzīvotāju grupām (sievietēm, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un personām ar īpašām vajadzībām) radot iespēju saņemt ļoti 
kvalitatīvu mājokli un pakalpojumus par pieņemamām cenām; norāda, ka sociālo mājokļu 
celtniecībai un remontam jānotiek līdztekus tādas publiskās un sociālās infrastruktūras 
izveidei, kurai vajadzības gadījumā jābūt seismiski izturīgai, vienlaikus īstenojot pilsētu 
izplešanās ierobežošanas pasākumus;

4. mudina dalībvalstis saskaņā ar partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principu iesaistīt 
vietējās un reģionālās pašvaldības un visus partnerus un to pārstāvošās organizācijas, jo 
tās ir iestādes, pie kurām iedzīvotāji vēršas vispirms, un noteikt prioritātes un metodes, kā 
izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
līdzekļus, īstenojot partnerattiecību nolīgumus un darbības programmas — konkrētos 
gadījumos arī kopīgi un saskaņoti — un attiecībā uz sociālā mājokļa programmām lauku 
apvidos un mazās un vidēja lieluma pilsētās — arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzekļus; uzskata, ka strukturālo un kohēzijas fondu lielāka sinerģija varētu 
veicināt nelabvēlīgākā stāvoklī esošu teritoriju vai lauku novadu ilgstpējīgu attīstību, 
novēršot to izolētību un iedzīvotāju aizplūšanu no tiem un tādējādi nepieļaujot sociālās 
segregācijas negatīvās sekas un sekmējot dažādību, sociālo kohēziju un dzimumu 
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vienlīdzību;

5. aicina Eiropas Investīciju banku, cieši apspriežoties ar vietējām un reģionālām iestādēm, 
palielināt ieguldījumus sociālā mājokļa jomā;

6. norāda, ka ieguldījumiem sociālā mājokļa programmu īstenošanā ir liela nozīme, īstenojot 
citas politikas jomas, un tie cita starpā labvēlīgi ietekmē vietējo ekonomiku no izaugsmes 
un darbavietu radīšanas viedokļa, kā arī sociālo integrāciju, cīņu pret slīgšanu nabadzībā, 
atbalstu vietējiem mikrouzņēmumiem un MVU un profesionālās mobilitātes veicināšanu; 
turklāt kārtīgs mājoklis sekmē individuālo labklājību un sabiedrības veselību un aizsargā 
vidi kā tādu; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību noskaidrot un definēt paraugpraki, 
stiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību kapacitāti un izvērtēt to sasniegtos rezultātus šīs 
paraugprakses īstenošanā;

7. uzskata, ka ieguldījumi sociālā mājokļa programmu īstenošanā var tikt uzskatīti par 
atbilstošu, konkrētu un efektīvu faktoru, kā uzlabot Eiropas ekonomikas labāku pārvaldību 
kopumā un konkrēti tās sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju, kontrolējot 
nekustamā īpašuma cenu burbuļus, piemēram, apkarojot spekulatīvās tendences māju 
celtniecībā un to radīto nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrību un makroekonomisko līdzsvaru, 
jo īpaši laikā, kad ir jāpārvar ekonomiskās un finanšu krīzes sociālās sekas, jāsamazina 
budžets un kad Savienības ekonomikas izaugsme ir niecīga;

8. norāda, ka mājoklis ir nozīmīgs sociāla rakstura kapitāls, par kuru katrai dalībvalstij, 
reģionam un vietējai pašvaldībai ir īpaša atbildība; tāpēc tām būtu jādara viss 
nepieciešamais, lai atrastu veidus, kā sekmēt zemu izmaksu un energoefektīvu ēku 
celtniecību, novērstu jebkādu diskrimināciju sociālā mājokļa piešķiršanā un vienkāršotu šā 
mājokļa pieprasīšanas un piešķiršanas procedūras, ņemot vērā nelabvēlīgākā stāvoklī 
esošu personu īpašo situāciju;

9. ņemot vērā Eiropā pastāvošo sociālo nevienlīdzību, jo īpaši nesen pievienojušās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, par ļoti nozīmīgiem uzskata Eiropas Savienība centienus atbalstīt 
nelabvēlīgā stāvoklī esošu personu kategorijas, jo sevišķi attiecībā uz mājokļa piešķiršanu. 
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