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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament és különösen annak Regionális Fejlesztési 
Bizottsága alapvető szerepet tölt be a múltbeli és a jelenlegi európai alapok programozása 
terén a szociális lakások építésére irányuló politikák támogathatósága tekintetében;

2. üdvözli az Európai Bizottság közös rendelkezések megállapítására irányuló javaslatát 
(COM(2012)0496), az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló egyedi 
rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslatát (COM(2011)0614) és az Európai 
Szociális Alapról (ESZA) szóló rendeletre irányuló javaslatát (COM(2011)0607/2), 
amelyek lehetővé teszik elsőbbségi beruházások teljes mértékű támogathatóságát a 
hőszigetelés felújítása, a megújuló energiaforrások előmozdítása, a fenntartható városi 
fejlődéssel és a kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos integrált fellépések terén a 
perifériára szorult közösségek lakhatáshoz, valamint minőségi és megfizethető szociális 
szolgáltatásokhoz juttatása révén;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a többszintű kormányzás elvét tiszteletben tartva 
működjenek együtt a helyi és regionális önkormányzatokkal a prioritások, illetve az 
ERFA és az ESZA többek között és elsősorban együttes – a vidéki térségekben és a 
kis/közepes méretű városokban építendő szociális lakások esetében pedig az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – felhasználási módozatainak meghatározása 
érdekében; úgy ítéli meg, hogy a strukturális alapok jobb integrációja előmozdíthatja a 
hátrányos helyzetű városrészek fenntartható fejlődését, elkerülve egyszersmind a káros 
szegregációt és elősegítve a heterogenitást és a társadalmi kohéziót; örömmel fogadná, ha 
a technikai segítségnyújtási programok vagy egyedi alapok megerősítést nyernének és 
kibővülnének;

4. megállapítja, hogy a szociális lakások építésére irányuló beruházások globálisabb 
politikák keretébe ágyazódnak, és pozitív hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra a 
foglalkoztatás elősegítését, a társadalmi befogadást és a terület kkv-inek támogatását 
illetően, továbbá a polgárok egészségügyi állapotára és a környezet védelmére is;

5. úgy ítéli meg, hogy a szociális lakások építésére irányuló beruházások konkrét és 
hatékony lépést jelenthetnek az európai gazdasági irányítás megszilárdítása érdekében, 
különösen az ingatlanbuborékok és a makrogazdasági és szociális egyensúlyra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásaik ellenőrzése tekintetében.


