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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at Europa-Parlamentet og navnlig dets Regionaludviklingsudvalg har spillet 
og spiller en fundamental rolle for så vidt angår støtteberettigelsen af politikker for socialt 
boligbyggeri inden for rammerne af europæiske fondes tidligere og nuværende 
programmer;

2. glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om fælles bestemmelser 
(COM(2012)0496), dens forslag til forordning om særlige bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) (COM(2011)0614) og dens forslag til 
forordning om Den Europæiske Socialfond (ESF) (COM(2011)0607/2), som tilsammen 
åbner mulighed for fuld støtteberettigelse af prioriterede investeringer i termisk fornyelse 
og i fremme af vedvarende energikilder, integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling 
og bekæmpelse af eksklusion gennem marginaliserede samfundsgruppers adgang til 
boliger og økonomisk overkommelige sociale tjenesteydelser af god kvalitet;

3. opfordrer medlemsstaterne til under overholdelse af princippet om flerniveaustyring at 
samarbejde med lokale og regionale myndigheder med henblik på fastsættelse af 
prioriteringer og anvendelsesmetoder – herunder og først og fremmest fælles 
anvendelsesmetoder – for EFRU, ESF og, for så vidt angår socialt boligbyggeri i 
landdistrikter og små og mellemstore byer, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øget samordning af strukturfondene vil kunne 
fremme en bæredygtig udvikling af dårligt stillede kvarterer ved at undgå skadelige 
opdelinger og dermed fremme forskelligartethed og social samhørighed; håber, at 
programmerne for faglig bistand eller de øremærkede fonde vil blive bevaret og udvidet;

4. konstaterer, at investeringer i socialt boligbyggeri indgår som et led i mere omfattende 
politikker og indvirker positivt på såvel lokale økonomier ved at fremme beskæftigelsen, 
social inklusion og støtte til lokale SMV’er som på borgernes helbredstilstand og 
miljøbeskyttelse;

5. mener, at investeringer i socialt boligbyggeri på konkret og effektiv vis kan være med til 
at styrke den økonomiske forvaltning i Europa, navnlig når det gælder begrænsningen af 
boligbobler og af disses negative indvirkninger på de makroøkonomiske og sociale 
balancer.


