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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir ypač jo Regioninės plėtros komitetas atliko esminį 
vaidmenį siekiant, kad socialinio būsto politika būtų įtraukta į buvusius ir esamus Europos 
fondų planus;

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymams dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos (COM(2012) 0496), reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros 
fondu (ERPF) susijusių nuostatų (COM(2011) 0614) ir reglamento dėl Europos socialinio 
fondo (ESF) (COM(2011) 0607/2), pagal kuriuos prioritetinės investicijos į šilumos ūkio 
atnaujinimą, skatinimas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, integruoti tvaraus 
miestų vystymosi ir kovos su atskirtimi veiksmai suteikiant užribyje atsidūrusioms 
bendruomenėms galimybę už prieinamą kainą gauti būstą ir geros kokybės socialines 
paslaugas visiškai atitiktų finansavimo Europos fondų lėšomis kriterijus;

3. ragina valstybes nares, vadovaujantis daugiapakopio valdymo principu, bendradarbiauti su 
vietos ir regionų subjektais siekiant nustatyti ERPF, ESF ir, kiek jis susijęs su socialiniu 
būstu kaimo vietovėse bei vidutiniuose ir mažuose miestuose, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų naudojimo prioritetus ir sąlygas; mano, kad geresnė 
struktūrinių fondų integracija galėtų paskatinti skurdžių rajonų tvarų vystymąsi išvengiant 
žalingos segregacijos ir skatinant įvairovę bei socialinę sanglaudą; pageidauja, kad būtų iš 
naujo patvirtintos ir išplėstos techninės pagalbos programos arba specializuoti fondai;

4. turi omenyje, kad investicijos į socialinį būstą susijusios su platesne politikos sistema ir 
daro teigiamą poveikį vietos ūkiui, nes skatina užimtumą, socialinę įtrauktį ir tampa 
parama vietos MVĮ, taip pat piliečių sveikatos būklei ir aplinkos apsaugai;

5. laikosi nuomonės, kad investicijos į socialinio būsto statybą gali tapti konkrečia ir 
veiksminga priemone ES ekonomikos valdymui sustiprinti, visų pirma kontroliuoti 
nekilnojamojo turto burbulams ir jų neigiamiems padariniams makroekonominei bei 
socialinei pusiausvyrai.


