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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst met nadruk op de belangrijke rol die het Europees Parlement vervult bij de 
bestrijding van sociale uitsluiting en armoede en bij de toekenning van steun voor sociale 
huisvesting, zowel in het verleden als in het kader van de nieuwe structuur- en 
cohesiefondsverordeningen, en die ten doel heeft nieuwe innovatiegerichte 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen teneinde synergieën en partnerschappen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te creëren; benadrukt de noodzaak van doelgerichte steun aan 
EU-landen die te kampen hebben met toenemende werkloosheid en armoede; moedigt de 
lidstaten en alle belanghebbende partijen er daarom toe aan investeringen in sociale 
huisvesting een belangrijke plaats te geven in de nationale hervormingsprogramma's en bij 
de vaststelling van de strategische prioriteiten in het kader van de 
partnerschapsovereenkomsten voor de programmeringsperiode 2014-2020;

2. verzoekt de Europese Commissie de definitie van sociale huisvesting nader te 
verduidelijken middels uitwisseling van optimale praktijken en ervaringen tussen de 
lidstaten en onder inaanmerkingneming van het feit dat sociale huisvesting in de 
respectieve lidstaten, regio's en lokale gemeenschappen op verschillende manieren wordt 
geconcipieerd en beheerd (vaak als gevolg is van flexibele prioriteitsstellingen);

3. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor het wetgevingspakket 
cohesiebeleidsverordeningen voor de periode na 2014, die volledig voorzien in de 
verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, o.a. door middel van prioritaire investeringen in energie-efficiëntie, het bevorderen 
van hernieuwbare energie, bestrijding van klimaatverandering, het bevorderen van 
geïntegreerde maatregelen voor stedelijk en ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld 
met behulp van door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (Community-Led 
Local Development - CLLD) en geïntegreerde territoriale investeringen (Integrated 
Territorial Investment - ITI), en via maatregelen om een sociale en solidaire economie te 
ondersteunen en tot opheffing van sociale uitsluiting en armoede, alsmede van 
ongelijkheden op gezondheidsgebied, door gemarginaliseerde gemeenschappen en andere 
kwetsbare en achtergestelde bevolkingsgroepen zoals daklozen, vrouwen, ouderen, en 
gehandicapten toegang te verschaffen tot kwalitatief hoogwaardige huisvesting en sociale 
diensten tegen betaalbare prijzen; wijst erop dat de bouw en renovatie van sociale 
woningen, onder gelijktijdige toepassing van maatregelen om stedelijke wildgroei in te 
perken, gepaard moet gaan met de ontwikkeling van publieke en sociale infrastructuur, die 
waar nodig aardbevingsbestendig moet zijn;

4. spoort de lidstaten ertoe aan de lokale en regionale overheden en alle partners en hun 
vertegenwoordigende organisaties hierbij conform de beginselen van partnerschap en 
meerlagig bestuur te betrekken aangezien zij degenen zijn waartoe de burgers zich in de 
eerste plaats richten, en prioriteiten en methoden vast te stellen voor het gezamenlijk en 
gecoördineerd gebruik, voor zover dat in het kader van partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's mogelijk is, van het Europees Fonds voor Regionale 
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Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF) en, voor 
sociale huisvesting op het platteland en in kleine en middelgrote steden, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); is van mening dat bevordering 
van de synergieën tussen de structuurfondsen en het Cohesiefonds de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde of landelijke gebieden ten goede kan komen en kan 
voorkomen dat zij geïsoleerd en ontvolkt raken, waardoor de negatieve gevolgen van 
sociale segregatie worden voorkomen en heterogeniteit, sociale cohesie en 
gendergelijkheid worden gestimuleerd;

5. roept de Europese Investeringsbank ertoe op om in nauw overleg met de lokale en 
regionale overheden meer te investeren in de sociale huisvestingssector;

6. merkt op dat investeringen in sociale huisvesting een belangrijke rol vervullen bij de 
implementatie van andere beleidsterreinen en onder andere een gunstige invloed 
uitoefenen op de lokale economie in termen van groei en werkgelegenheid, van sociale 
integratie en bestrijding van de verarming, van ondersteuning van lokale micro-
ondernemingen en mkb-bedrijven en van bevordering van de beroepsmobiliteit; 
bovendien is gezond wonen bevorderlijk voor het individueel welzijn en de 
volksgezondheid en komt het de bescherming van het milieu in het algemeen ten goede; 
onderstreept in dit verband de noodzaak om optimale praktijken te bepalen en te 
definiëren, om de capaciteit van de lokale en regionale overheden te versterken en na te 
gaan welke vorderingen zij bij de toepassing van deze praktijken hebben gemaakt;

7. is van mening dat investeren in sociale huisvesting een adequate, concrete en effectieve 
rol kan vervullen bij de verbetering van het Europees economisch bestuur in het algemeen 
en van de sociale, economische en territoriale cohesie in het bijzonder, met name door het 
bestrijden van vastgoedbubbels, bijvoorbeeld door speculatieve tendensen in de 
woningbouw en de verstorende effecten daarvan in termen van maatschappelijk en macro-
economisch evenwicht tegen te gaan, vooral in deze tijd waarin wij geconfronteerd 
worden met de sociale consequenties van de economische en financiële crisis, budgettaire 
beperkingen en een zwakke economische groei in de EU;

8. wijst erop dat huisvesting een waardevol maatschappelijk goed is dat onder de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, de regio's en de plaatselijke autoriteiten valt; 
daarom moeten zij zich ertoe verbinden alles in het werk te stellen om goedkope en 
energiezuinige woningbouw te ontwikkelen, om elke vorm van discriminatie bij de 
verdeling van sociale huisvesting tegen te gaan en de procedures voor de aanvraag en 
toewijzing van dergelijke woningen te vereenvoudigen, onder inaanmerkingneming van 
de specifieke situatie van kansarme personen;

9. hecht bijzonder veel belang aan de inspanningen die de Europese Unie zich getroost ter 
ondersteuning van de kansarme bevolkingsgroepen, met name wat betreft de verschaffing 
van huisvesting, gelet op de sociale onevenwichtigheden in Europa en met name in de 
recent tot de Unie toegetreden lidstaten. 
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