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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază rolul important jucat de Parlamentul European în combaterea excluziunii 
sociale și a sărăciei și în asigurarea faptului că locuințele sociale au fost eligibile pentru 
finanțare, atât în trecut, cât și în conformitate cu noile regulamente privind fondurile 
structurale și de coeziune, în vederea unei explorări mai aprofundate a unor politici 
inovatoare care să creeze sinergii și parteneriate la nivel național, regional și local; 
subliniază necesitatea de a asigura un sprijin precis orientat țărilor care se confruntă cu o 
creștere a ratei șomajului și a sărăciei; încurajează, în această privință, statele membre și 
toate părțile interesate să acorde investițiilor în locuințele sociale un loc important în 
cadrul programelor naționale de reformă și în formularea priorităților strategice ale 
acordurilor de parteneriat, pentru perioada de programare 2014-2020;

2. solicită Comisiei Europene, pe baza unui schimb de bune practici și de experiență între 
statele membre și luând în considerare faptul că locuințele sociale sunt concepute și 
gestionate în moduri diferite (adesea datorită flexibilității în stabilirea priorităților) în 
statele membre, în regiuni și în comunității locale, să clarifice definiția locuințelor sociale;

3. salută propunerile Comisiei Europene pentru pachetul legislativ de reglementări privind  
politica de coeziune post-2014, care prevăd dispoziții complete pentru realizarea 
obiectivelor UE 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, 
prin intermediul, printre altele, al unor investiții prioritare în eficiența energetică, 
promovarea surselor de energie regenerabile, combaterea schimbărilor climatice, 
promovarea unor politici integrate de dezvoltare urbană și teritorială, de exemplu printr-o 
dezvoltare locală condusă de comunitate (DLCC) și investiții teritoriale integrate (ITI), 
precum și măsuri de sprijinire a unei economii sociale și bazate pe solidaritate și a 
eliminării excluziunii sociale și a sărăciei și a inegalităților în materie de sănătate, oferind 
comunităților marginalizate și altor grupuri vulnerabile sau dezavantajate de populație, 
cum ar fi persoanele fără adăpost, femeile, persoanele în vârstă și persoanele cu 
dizabilități, un acces la servicii de înaltă calitate sociale și legate de locuințe, la prețuri 
accesibile; subliniază că construcția și renovarea de locuințe sociale - concomitent cu 
aplicarea unor măsuri pentru limitarea extinderii urbane - ar trebui să funcționeze în 
același ritm cu dezvoltarea infrastructurii publice și sociale, rezistente la seisme, acolo 
este cazul;

4. încurajează statele membre să implice autoritățile locale și regionale, precum și toți 
partenerii și organizațiile reprezentative, în conformitate cu principiile parteneriatului și 
guvernanței pe mai multe niveluri - având în vedere că aceștia sunt cei cărora cetățenii se 
adresează în primul rând - și să stabilească priorități și metodele de utilizare, în cadrul 
acordurilor de parteneriat și al programelor operaționale care au o bază comună și 
coordonată, ori de câte ori este posibil, a Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune (FC) și, în cazul 
locuințelor sociale din zonele rurale și orașele mici și mijlocii, a Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); consideră că sinergii mai mari între fondurile 
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structurale și de coeziune ar putea încuraja dezvoltarea sustenabilă a zonelor defavorizate 
sau a celor rurale și preveni izolarea și depopularea acestora, evitând astfel efectele 
negative ale segregării sociale și promovând eterogenitatea, coeziunea socială și egalitatea 
de gen;

5. invită Banca Europeană de Investiții, în strânsă consultare cu autoritățile locale și 
regionale, să sporească investițiile în sectorul locuințelor sociale;

6. ia act de faptul că investițiile în locuințe sociale joacă un rol important în implementarea 
altor politici și are, printre altele, un impact benefic asupra economiei locale în ceea ce 
privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă, asupra incluziunii sociale și 
asupra combaterii sărăciei, asupra sprijinului pentru micro-întreprinderile locale și IMM-
uri, precum și asupra promovării mobilității profesionale; de asemenea, locuințele 
adecvate contribuie la starea de bine a persoanelor și la sănătatea publică și protejează 
mediul în general; subliniază, în acest context, necesitatea de a explora și identifica cele 
mai bune practici, de a consolida capacitățile autorităților locale și regionale și de a evalua 
progresele acestora în implementarea practicilor optime;

7. consideră că investițiile în locuințe sociale pot juca un rol adecvat, concret și eficace în 
îmbunătățirea guvernanței economice a Europei în general și a coeziunii sale sociale, 
economice și teritoriale în particular, prevenind bulele imobiliare, de exemplu prin 
combaterea tendințelor speculative în domeniul construcției de locuințe și al efectului lor 
perturbator asupra societății și asupra stabilității macroeconomice, în special în situația în 
care confruntării cu consecințele sociale ale crizei economice și financiare, cu 
constrângerile bugetare și cu rata scăzută a creșterii în UE;

8. subliniază că locuințele reprezintă un bun social semnificativ, pentru care statele membre 
și autoritățile locale și regionale au o răspundere specială; acestea ar trebui, prin urmare, 
să depună toate eforturile pentru a găsi modalități de construcție a unor locuințe ieftine și 
eficiente energetic, pentru a elimina orice discriminare în distribuirea locuințelor sociale și 
a simplifica procedurile de cerere și de alocare a acestora, ținând seama de situația 
particulară a persoanelor defavorizate;

9. având în vedere dezechilibrele sociale existente în Europa, cu precădere în țările care au 
aderat recent, consideră deosebit de important demersul Uniunii Europene de a sprijini 
clasele defavorizate, în special în ceea ce privește asigurarea de locuințe. 
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