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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker parlamentets viktiga roll för att bekämpa social 
utestängning och fattigdom samt för att säkra subventionerade bostäders 
bidragsberättigande både tidigare och i de nya förordningarna om strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, i syfte att ytterligare undersöka möjligheten att föra en innovativ 
politik för att främja synergieffekter och partnerskap på nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet understryker behovet av att garantera riktat stöd till medlemsstater som 
drabbats av ökad arbetslöshet och fattigdomsrelaterade problem. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna och samtliga berörda parter att prioritera investeringar i 
subventionerat boende i de nationella reformprogrammen och i de strategiska riktlinjerna 
för partnerskapsavtalen under programplaneringsperioden 2014–2020.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra definitionen av subventionerade 
bostäder mot bakgrund av utbyte av bästa praxis och erfarenheter mellan medlemsstaterna 
och med beaktande av att subventionerade bostäder uppfattas och förvaltas på olika sätt 
(ofta pga. flexibilitet vad gäller fastställande av prioriteringar) i medlemsstaterna, 
regionerna och lokalsamhällena. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till lagstiftningspaket med 
förordningar om sammanhållningspolitiken efter 2014, som innehåller fullständiga 
föreskrifter för uppnåendet av målen i EU 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för 
alla. Detta kan bland annat ske genom prioriterade investeringar i energieffektivitet, 
främjande av förnybar energi, bekämpning av klimatförändringar, främjande av 
integrerade politiska strategier för stadsutveckling och territoriell utveckling t.ex. via 
samhällsledd lokal utveckling och integrerad territoriell investering, och åtgärder för att 
stödja en social och solidaritetsbaserad ekonomi och avskaffa social utestängning och 
fattigdom samt ojämlikheter på hälsoområdet genom säkrande av högkvalitativa bostäder 
och sociala tjänster till överkomliga priser för marginaliserade samhällsgrupper och andra 
utsatta och missgynnade befolkningsgrupper såsom hemlösa, kvinnor, äldre och 
funktionshindrade. Parlamentet påpekar att byggandet och anpassningen av 
subventionerade bostäder borde gå hand i hand med utvecklingen av offentlig och social 
infrastruktur som i förekommande fall är jordbävningssäker, samtidigt som man vidtar 
åtgärder för att förhindra oplanerad stadsutbredning.

4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i enlighet med principerna om 
partnerskap och flernivåstyre involvera lokala och regionala myndigheter, alla parter samt 
de organisationer som företräder dem – under förutsättning att det är fråga om sådana som 
medborgarna i första hand själva vänder sig till. Medlemsstaterna uppmuntras även att 
fastställa prioriteringar och former för utnyttjande av medel – inom ramen för 
partnerskapsavtal och operativa program på gemensam och samordnad basis där det är 
möjligt – från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och, när det gäller subventionerade bostäder i jordbruksområden 
samt i småstäder och medelstora städer, från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Parlamentet framhåller att bättre synergieffekter mellan 
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strukturfonderna och Sammanhållningsfonden skulle kunna främja hållbar utveckling av 
eftersatta områden eller landsbygdsområden och förhindra att de isoleras och avfolkas, 
vilket därmed stävjar de negativa effekterna av social segregation och främjar mångfald, 
social sammanhållning och jämställdhet mellan kvinnor och män.

5. Europaparlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken att i nära samråd med lokala 
och regionala myndigheter öka investeringarna i sektorn för subventionerade bostäder.

6. Europaparlamentet noterar att investeringar i subventionerade bostäder spelar en viktig 
roll i genomförandet av andra politiska strategier och bland annat har positiva effekter på 
den lokala ekonomin vad avser tillväxt och skapande av arbetstillfällen, social integration, 
kampen mot fattigdom, stöd till lokala små och medelstora företag och främjandet av 
yrkesmässig rörlighet. Vidare konstaterar parlamentet att hälsosamma bostäder bidrar till 
individuellt välbefinnande och till folkhälsan samt skyddar miljön generellt. I detta 
sammanhang betonar parlamentet att det är nödvändigt att undersöka och fastställa bästa 
praxis, stärka lokala och regionala myndigheters kapacitet samt utvärdera deras framsteg 
när det gäller att genomföra sådana beprövade metoder.

7. Europaparlamentet anser att investeringar i subventionerade bostäder kan vara en lämplig, 
konkret och effektiv åtgärd till stöd för EU:s ekonomiska styrning generellt och i 
synnerhet för dess sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållning, särskilt när det 
gäller att motverka bostadsbubblor, t.ex. genom att bekämpa spekulativa trender i 
bostadsbyggandet och deras negativa följder för den sociala och makroekonomiska 
stabiliteten, framför allt nu när vi ser de sociala konsekvenserna av den ekonomiska och 
finansiella krisen, budgetbegränsningarna och den låga tillväxttakten i EU. 

8. Europaparlamentet påpekar att bostäder är en viktig samhällsresurs som medlemsstaterna, 
regionerna och de lokala myndigheterna har ett särskilt ansvar för. Därför framhåller 
parlamentet att de bör vidta alla tänkbara åtgärder för ta fram lösningar för att främja 
byggandet av energieffektiva bostäder till överkomliga priser, undanröja all slags 
diskriminering vid fördelningen av subventionerade bostäder och förenkla förfarandena 
för ansökan om och tilldelning av sådana bostäder, med hänsyn till den särskilda situation 
som missgynnade personer befinner sig i.

9. Med tanke på den befintliga sociala obalansen i EU och i synnerhet i de nya 
medlemsstaterna är det enligt Europaparlamentet mycket viktigt att stödja socialt 
missgynnade grupper, särskilt när det gäller säkerställande av bostäder.
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