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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembno vlogo Evropskega parlamenta pri boju proti socialni izključenosti in 
revščini in zagotavljanju upravičenosti socialnih stanovanj do financiranja tako v 
preteklosti kot tudi v okviru novih uredb o strukturnih in kohezijskih skladih, zato da bi 
nadalje preučevali inovativne politike za ustvarjanje sinergij in partnerstev na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; poudarja potrebo po zagotavljanju ciljno usmerjene podpore 
državam EU, ki se soočajo z vse večjo brezposelnostjo in revščino; v zvezi s tem spodbuja 
države članice in vse zainteresirane strani, naj dajo naložbam v socialna stanovanja vidno 
mesto v nacionalnih programih reform in pri oblikovanju strateških prednostnih nalog v 
okviru partnerskih sporazumov za programsko obdobje 2014–2020;

2. poziva Evropsko komisijo, naj razjasni opredelitev socialnih stanovanj na podlagi 
izmenjave najboljše prakse in izkušenj med državami članicami in ob upoštevanju dejstva, 
da se socialna stanovanja v državah članicah, regionalnih in lokalnih skupnostih različno 
pojmujejo in upravljajo (pogosto zaradi prožnosti pri določanju prednostnih nalog);

3. pozdravlja predloge Evropske komisije o zakonodajnem svežnju uredb o kohezijski 
politiki po letu 2014, ki bo v celoti omogočal doseganje ciljev strategije EU 2020 o 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti, med drugim prek prednostnih naložb v energetsko 
učinkovitost, spodbujanja obnovljive energije, boja proti podnebnim spremembam, 
spodbujanja celostnih ukrepov na področju razvoja mest in ozemelj, npr. prek lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in celovitih teritorialnih naložb, ter ukrepov za podporo 
socialnemu gospodarstvu, ki bo temeljilo na solidarnosti, in odpravo socialne izključenosti 
in revščine ter neenakosti na področju zdravja z zagotavljanjem dostopa do 
visokokakovostnih stanovanjskih in socialnih storitev po dostopnih cenah za odrinjene 
skupnosti in druge ranljive in prikrajšane skupine prebivalcev: brezdomcev, žensk, 
starejših in invalidov; poudarja, da bi morali biti gradnja in obnova socialnih stanovanj 
usklajeni z razvojem javne in socialne infrastrukture ter po potrebi protipotresni, pri čemer 
bi se morali izvajati ukrepi za omejitev širjenja mest;

4. spodbuja države članice, naj v skladu z načeloma partnerstva in upravljanja na več ravneh 
lokalne in regionalne organe ter vse partnerje in organizacije, ki jih predstavljajo (saj se 
državljani obračajo predvsem nanje), vključijo v opredeljevanje prednostnih nalog in 
določanje kolikor mogoče celostnih in usklajenih načinov uporabe sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in, kar zadeva socialna 
stanovanja na podeželju in v majhnih in srednje velikih mestih, Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja v okviru sporazumov o partnerstvu in operativnih programov; 
meni, da bi lahko večje sinergije med strukturnimi skladi in kohezijskim skladom 
spodbudile trajnostni razvoj prikrajšanih področij ali podeželja, preprečile njihovo 
izolacijo in upadanje prebivalstva ter tako zaustavile negativne učinke družbene 
segregacije in spodbujale raznolikost, socialno kohezijo in enakost spolov;

5. poziva Evropsko investicijsko banko, naj v tesnem posvetovanju z lokalnimi in 
regionalnimi organi poveča naložbe v sektor socialnih stanovanj;
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6. ugotavlja, da imajo naložbe v socialna stanovanja pomembno vlogo pri izvajanju politik 
na drugih področjih in med drugim pozitivno vplivajo na lokalno gospodarstvo, saj 
prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest, na socialno vključenost in boj proti 
revščini, podporo lokalnim mikro-, malim in srednjim podjetjem in spodbujanje poklicne 
mobilnosti; poleg tega zdravo bivanje prispeva k dobremu počutju posameznika in 
javnemu zdravju ter na splošno varuje okolje; v zvezi s tem poudarja, da je treba preučiti 
in opredeliti najboljše prakse, okrepiti zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov in 
oceniti njihov napredek pri izvajanju teh najboljših praks; 

7. meni, da bi naložbe v socialna stanovanja lahko ustrezno, konkretno in učinkovito 
okrepile evropsko gospodarsko upravljanje na splošno ter socialno, gospodarsko in 
teritorialno kohezijo, zlasti pri obvladovanju nepremičninskih balonov, na primer z bojem 
proti špekulativnim trendom v gradnji stanovanj in njihovim negativnim vplivom na 
družbo in makroekonomsko ravnovesje, še posebno v času, ko se soočamo s socialnimi 
posledicami gospodarske in finančne krize, proračunskimi omejitvami in nizko stopnjo 
rasti v EU;

8. ugotavlja, da so stanovanja pomembna družbena prednost, za katero so posebej odgovorne 
države članice, regije in lokalni organi; zato bi morali vsa prizadevanja usmeriti v 
spodbujanje cenovno ugodne in energetsko učinkovite gradnje stanovanj, odpravo 
diskriminacije pri dodeljevanju socialnih stanovanj ter poenostavitev postopkov v zvezi s 
prošnjami in dodeljevanjem teh stanovanj, in sicer ob upoštevanju posebnega položaja, v 
katerem so prikrajšane osebe;

9. glede na obstoječa socialna neravnovesja v Evropi, zlasti v državah, ki so k Uniji 
pristopile pred kratkim, meni, da je izjemno pomembno posredovanje Evropske unije pri 
podpori prikrajšanim družbenim razredom, zlasti v zvezi z zagotavljanjem stanovanj. 
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