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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава основната роля на Европейския парламент и по-конкретно, на 
парламентарната комисия по регионално развитие, за включването на политиките в 
областта на социалните жилища в миналото и настоящо планиране на европейските 
средства;

2. приветства предложенията на Европейската комисия за регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби (COM(2012)0496), регламент относно специални 
разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие  (ЕФРР) 
(COM(2011)0607/2 и на регламент относно Европейския социален фонд (ЕСФ) 
(COM(2011)0607/2), които да позволят приоритетните инвестиции в областта на 
топлинното преустройство, насърчаването на използването на възобновяеми 
енергийни източници, на интегрирани действия по устойчиво градоустройство, 
както и борбата срещу изолацията чрез предоставянето на достъп на 
маргинализираните общности до жилища и качествени социални услуги на 
достъпни цени, да бъдат изцяло допустими;

3. насърчава държавите членки да сътрудничат, при спазване на принципа на 
многостепенното управление, с местните и регионални структури, за да определят 
приоритетите и да уточнят начините на използване, включително и най-вече 
съвместното използване на ЕФРР и на ЕСФ, както и по отношение на социалното 
строителство в селските райони и в малките и средните градове – на  Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);   счита, че по-добро 
интегриране на структурните фондове може да насърчи устойчивото развитие на 
кварталите в неравностойно положение, като се избегне вредна сегрегация и по този 
начин се насърчи многообразието и социалното сближаване;  изразява желание да 
бъдат потвърдени и разширени програмите за техническа подкрепа и 
специализираните фондове;

4. отбелязва, че инвестициите в социално строителство се включват в рамките на по-
глобални политики и оказват положително въздействие върху местната икономика 
по отношение на насърчаването на заетостта, социалното приобщаване и 
подкрепата за МСП на място, върху условията на общественото здравеопазване и 
върху опазването на околната среда;

5. счита, че инвестициите в строежа на социални жилища могат да предоставят 
конкретен и ефикасен отговор при укрепването на европейското икономическо 
управление, по-конкретно при контрола на изкуствения бум в жилищния сектор и 
на отрицателните последици от тях върху макроикономическото и социално 
равновесие.


