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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament, zejména jeho Výbor pro regionální rozvoj, má 
zásadní význam pro způsobilost politiky sociálního bydlení při plánování minulých i 
stávajících evropských fondů;

2. vítá návrhy Evropské komise, pokud jde o nařízení o obecných ustanoveních 
(COM(2012)0496), nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) (COM(2011)0614) a nařízení o Evropském sociálním fondu 
(ESF) (COM(2011)0607/2), která umožňují plnou způsobilost prioritních investic 
v oblasti obnovy zateplení, podpory zdrojů obnovitelné energie, integrovaných kroků 
v udržitelném rozvoji měst a v boji proti vyloučení formou přístupu marginalizovaných 
komunit k sociálnímu bydlení a k sociálním službám dostupné kvality za dostupné ceny;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly zásadu víceúrovňové správy a spolupracovaly 
s místními a regionálními orgány na stanovení priorit, především společných způsobů 
využívání EFRR a ESF, a pokud jde o sociální bydlení ve venkovských oblastech a ve 
středně velkých a malých městech, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); domnívá se, že lepší integrace strukturálních fondů by mohla podpořit 
udržitelný rozvoj znevýhodněných čtvrtí, zabránit škodlivé segregaci a přispět tak 
k různorodosti a k sociální soudržnosti; přeje si opětovné potvrzení a rozšíření programů 
technické pomoci nebo specializovaných fondů;

4. bere na vědomí, že investice do sociálního bydlení se řadí do rámce globálnějších politik a 
mají pozitivní dopad na místní hospodářství, pokud jde o podporu zaměstnanosti, sociální 
začlenění a podporu malých a středních podniků na daném území, na zdravotní podmínky 
občanů a na ochranu životního prostředí;

5. domnívá se, že investice do bytové výstavby by mohly být konkrétní a účinnou odpovědí, 
pokud jde o posilování správy ekonomických záležitostí v Evropě, zejména při kontrole 
bublin na trhu s nemovitostmi a jejich negativních dopadů na makroekonomickou a 
sociální rovnováhu.


