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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európsky parlament v boji proti sociálnemu 
vylúčeniu a chudobe a pri zabezpečovaní oprávnenosti financovať sociálne bývanie 
zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu tak v minulosti, ako aj na základe nových 
právnych predpisov o týchto fondoch, a to s cieľom ďalej preskúmať inovačné politiky, 
ktoré prispejú k vytváraniu súčinnosti a partnerstiev na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni; vyzdvihuje potrebu zabezpečiť cielenú podporu krajinám EÚ, v ktorých 
sa zvyšuje nezamestnanosť a prehlbuje chudoba; nabáda preto členské štáty a všetky 
zainteresované strany, aby investíciám do sociálneho bývania venovali popredné miesto 
v rámci národných programov reforiem a pri formulovaní strategických priorít na základe 
dohôd o partnerstve na programové obdobie 2014 –2020;

2. žiada Európsku komisiu, aby na základe výmeny najlepších postupov a skúseností medzi 
členskými štátmi a s ohľadom na to, že sociálne bývanie je v členských štátoch, regiónoch 
a miestnych spoločenstvách ponímané a riadené rozličnými spôsobmi (často z dôvodu 
flexibility pri stanovovaní priorít), objasnila vymedzenie pojmu sociálne bývanie;

3. víta návrhy Európskej komisie týkajúce sa legislatívneho balíka právnych predpisov 
o kohéznej politike po roku 2014, ktoré vytvárajú všetky predpoklady na dosiahnutie 
cieľov stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu, a to okrem iného prostredníctvom prioritných investícií do energetickej účinnosti, 
podpory energie z obnoviteľných zdrojov, boja proti zmene klímy, presadzovania 
integrovaných politík rozvoja miest a územného rozvoja, napr. pomocou miestneho 
rozvoja pod vedením komunít a integrovaných územných investícií, ako aj 
prostredníctvom opatrení na podporu sociálnej a solidárnej ekonomiky a na odstránenie 
sociálneho vylúčenia a chudoby, ako i nerovností v oblasti zdravotníctva tým, že sa 
marginalizovaným spoločenstvám a ďalším zraniteľným a znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva, ako sú bezdomovci, ženy, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 
poskytne prístup ku kvalitnému bývaniu a sociálnym službám za prijateľnú cenu; 
poukazuje na to, že výstavba a renovácia sociálnych bytov, ktoré majú byť v náležitých 
prípadoch odolné voči zemetraseniam,  by mala ísť ruka v ruke s rozvojom verejnej 
a sociálnej infraštruktúry, pričom treba uplatňovať opatrenia na reguláciu 
nekontrolovaného rozširovania miest;

4. nabáda členské štáty, aby v súlade so zásadou partnerstva a viacúrovňového riadenia 
zapájali do svojich politík miestne a regionálne orgány a všetkých partnerov a ich 
zastupiteľské organizácie, keďže občania sa primárne obracajú práve na nich, a aby 
v rámci dohôd o partnerstve a operačných programov a podľa možnosti na spoločnom 
a koordinovanom základe stanovili priority a spôsoby využívania Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu 
(KF) a – pokiaľ ide o sociálne bývanie vo vidieckych oblastiach a v malých a stredne 
veľkých mestách – Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV); 
domnieva sa, že lepšia súčinnosť medzi štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom by 
mohla prispieť k udržateľnému rozvoju znevýhodnených alebo vidieckych oblastí, čím by 
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sa zamedzilo ich izolácii a vyľudňovaniu a tým sa predišlo negatívnym účinkom sociálnej 
segregácie a podporila sa rôznorodosť, sociálna súdržnosť a rodová rovnosť;

5. vyzýva Európsku investičnú banku, aby v úzkej konzultácii s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi zvýšila objem investícií do odvetvia sociálneho bývania;

6. poznamenáva, že investície do sociálneho bývania zohrávajú dôležitú úlohu 
pri vykonávaní politík týkajúcich sa iných oblastí a okrem iného majú pozitívny vplyv 
na miestnu ekonomiku, pokiaľ ide o podporu rastu a zamestnanosti, na sociálne 
začleňovanie a boj proti prehlbovaniu chudoby, podporu miestnych mikropodnikov 
a MSP, ako aj na podporu profesijnej mobility; zdravé bývanie navyše podporuje blaho 
jednotlivcov i verejné zdravie a chráni životné prostredie vo všeobecnosti; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu preskúmať a vymedziť najlepšie postupy, posilniť kapacity 
miestnych a regionálnych orgánov a posudzovať ich pokrok pri uplatňovaní týchto 
postupov;

7. domnieva sa, že investície do sociálneho bývania môžu adekvátnym, konkrétnym 
a účinným spôsobom prispieť k zlepšeniu správy ekonomických záležitostí v Európe 
vo všeobecnosti a najmä k jej sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, a to vďaka 
riešeniu problematiky bublín na trhu s nehnuteľnosťami, napr. prostredníctvom boja proti 
špekulatívnym trendom v oblasti bývania a ich negatívnym vplyvom na spoločnosť 
a makroekonomickú a sociálnu stabilitu, a to najmä v čase, keď sa prejavujú sociálne 
dôsledky hospodárskej a finančnej krízy, rozpočtových obmedzení a nízkej miery rastu 
v EÚ;

8. konštatuje, že bývanie je významným sociálnym aktívom, za ktoré nesú osobitnú 
zodpovednosť členské štáty, regióny a miestne orgány; preto by mali vynaložiť všetko 
úsilie na to, aby našli spôsoby, akými podporiť výstavbu energeticky hospodárnych bytov 
za nízke náklady, odstrániť akúkoľvek diskrimináciu pri prideľovaní sociálneho bývania 
a zjednodušiť postupy týkajúce sa podávania žiadostí o takéto bývanie a postupy jeho 
prideľovania, pričom treba zohľadňovať osobitnú situáciu znevýhodnených osôb;

9. považuje za osobitne dôležité úsilie Európskej únie o podporu znevýhodnených 
spoločenských vrstiev, predovšetkým pokiaľ ide o záruku bývania, a to vzhľadom 
na rozšírenú sociálnu nerovnováhu v Európe, najmä v krajinách, ktoré k EÚ pristúpili len 
nedávno.
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