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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Parlamenta un jo īpaši tā Reģionālās attīstības komitejas īstenotās 
funkcijas lielo nozīmi attiecībā uz to, ka sociālo mājokļu politikas nostādnes gan agrāk, 
gan tagad tiek ņemtas vērā, plānojot Eiropas fondu izlietojumu;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
(COM(2012)0496), regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (ERAF) (COM(2011)0614) un regulai par Eiropas Sociālo fondu (ESF) 
(COM(2011)0607/2), kas nodrošina siltumrenovācijas jomā prioritāro ieguldījumu 
neierobežotu pieņemamību, atjaunojamo enerģijas avotu sekmēšanu, integrētos 
pasākumus attiecībā uz ilgtspējīgu pilsētattīstību un cīņu pret atstumtību, atstumto personu 
kopienai piedāvājot mājokli un sociālus pakalpojumus par pieejamām cenām;

3. mudina dalībvalstis sadarboties ar vietējām un reģionālām pašvaldībām, ievērojot 
daudzlīmeņu pārvaldības principu, lai noteiktu ERAF un ESF prioritātes un noteiktu to 
izmantošanas veidus, tostarp un jo īpaši kopējās prioritātes un izmantošanas veidus, un 
saistībā ar sociālo mājokļu celtniecību lauku novados un vidēja un maza lieluma pilsētās 
noteiktu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) prioritātes un 
izmantošanas veidus; uzskata, ka strukturālo fondu labāka integrācija varētu veicināt 
nelabvēlīgā situācijā esošo rajonu ilgtspējīgu attīstību, novēršot nevēlamo segregāciju un 
līdz ar to sekmējot heterogēnu vidi un sociālo kohēziju; vēlas, lai no jauna tiktu 
apstiprinātas un paplašinātas tehniskās palīdzības programmas vai speciālie fondi;

4. pieņem zināšanai, ka sociālo mājokļu celtniecībā ieguldījumus veic, ņemot vērā 
visaptverošāku politisko nostāju kontekstu, un ka tie labvēlīgi ietekmē vietējo ekonomiku 
no nodarbinātības veicināšanas, sociālas integrācijas un atbalsta vietējiem MVU viedokļa, 
kā arī iedzīvotāju veselības stāvokli un vides aizsardzību;

5. uzskata, ka ieguldījumi sociālo dzīvojamo ēku celtniecībā var tikt uzskatīti par konkrētu 
un efektīvu līdzekli, nostiprinot Eiropas ekonomikas pārvaldību un jo īpaši kontrolējot 
nekustamā īpašuma burbuļus un to radīto nelabvēlīgo ietekmi uz makroekonomisko un 
sociālo līdzsvaru.


