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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα 
η επιτροπή του για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την εξασφάλιση της επιλεξιμότητας 
των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
των παρελθόντων και των σημερινών ευρωπαϊκών ταμείων·

2. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων (CΟΜ(2012)0496), κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(CΟΜ(2011)0614) και κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
(CΟΜ(2011)0607/2), οι οποίες αναγνωρίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα των κατά 
προτεραιότητα επενδύσεων στον τομέα της θερμικής ανακαίνισης, την προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις ολοκληρωμένες ενέργειες της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας 
με προσιτές τιμές·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργασθούν, στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της 
διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων και για τη θέσπιση των τρόπων χρησιμοποίησης, κυρίως 
από κοινού, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ό,τι αφορά κοινωνικές κατοικίες σε αγροτικές ζώνες και σε 
μικρές ή μεσαίες πόλεις· θεωρεί ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση των διαρθρωτικών 
ταμείων θα μπορούσε να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των μειονεκτουσών συνοικιών, 
αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους ζημιογόνους διαχωρισμούς και συνεπώς 
ευνοώντας την ετερογένεια και την κοινωνική συνοχή· επιθυμεί τη διατήρηση και τη 
διεύρυνση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή των εξειδικευμένων ταμείων·

4. σημειώνει ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες εντάσσονται στο πλαίσιο 
γενικότερων πολιτικών και έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία όσον αφορά τη 
δημιουργία απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των τοπικών ΜΜΕ,
καθώς και στις συνθήκες υγείας των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος·

5. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν μια 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική απάντηση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως στον έλεγχο των «φουσκών» στον τομέα των ακινήτων και των 
αρνητικών συνεπειών τους στις μακροοικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες.


