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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst met nadruk op de cruciale rol die het Europees Parlement, en met name de 
Commissie regionale ontwikkeling, hebben vervuld en nog steeds vervullen bij de 
toekenning van steun uit de Europese fondsprogramma's voor sociale 
huisvestingsprojecten;

2. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor een verordening tot vaststelling 
van gemeenschappelijke bepalingen (COM(2012)0496), voor een verordening betreffende 
specifieke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
(COM(2011)0614) en voor een verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) (COM(2011)0607/ 2), die strekken tot toekenning van volledige subsidiabiliteit aan 
prioritaire investeringen in energieprestatieverbetering, bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen, geïntegreerde duurzame stadsontwikkelingsprojecten en acties ter 
bestrijding van uitsluiting middels het verschaffen van toegang tot behuizing en 
hoogwaardige sociale diensten tegen betaalbare prijzen voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen; 

3. spoort de lidstaten er conform het meerlagig bestuursbeginsel toe aan met lokale en 
regionale overheden samen te werken bij de vaststelling van de prioriteiten en de bepaling 
van de toe te passen modaliteiten, met name ook in samenspraak met het EFRO, het ESF, 
en – voor wat betreft de sociale huisvesting in plattelandsgebieden en kleine en 
middelgrote steden – met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO); is van mening dat een betere integratie van de structuurfondsen de duurzame 
ontwikkeling van achtergestelde buurten ten goede kan komen, waardoor de negatieve 
gevolgen van maatschappelijke segregatie worden tegengegaan en diversiteit en sociale 
cohesie derhalve worden bevorderd; spreekt de hoop uit dat de technische 
ondersteuningsprogramma's en de gespecialiseerde fondsen in stand worden gehouden en 
worden uitgebreid;

4. merkt op dat investeren in sociale woningen past in een breder opgezet beleidskader en 
een positief effect heeft op de lokale economie in termen van bevordering van 
werkgelegenheid, sociale integratie en ondersteuning van het mkb in het betrokken 
gebied, alsook op de gezondheid van de burgers en de bescherming van het milieu;

5. is van mening dat investeren in sociale huisvesting een concreet en effectief antwoord kan 
bieden op de versterking van het Europees economisch bestuur, met name wat betreft de 
beheersing van vastgoedbubbels en de negatieve effecten daarvan in termen van macro-
economische en sociaal. evenwicht.


