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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla kluczową rolę odgrywaną przez Parlament Europejski, a w szczególności przez 
Komisję Rozwoju Regionalnego, na rzecz zapewnienia kwalifikowalności polityki 
budownictwa socjalnego w programowaniu dawnych i obecnych funduszy europejskich;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji Europejskiej mające na celu opracowanie 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy (COM(2012)0496), rozporządzenia w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) (COM(2011)0614) oraz rozporządzenia w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) (COM(2011)0607/2), w których uznano pełną 
dopuszczalność inwestycji priorytetowych w zakresie termomodernizacji, promowania 
odnawialnych źródeł energii, zintegrowanych działań na rzecz trwałego rozwoju miast 
oraz walki z wykluczeniem społecznym dzięki dostępowi społeczności 
zmarginalizowanych do mieszkań i usług socjalnych dobrej jakości po dostępnych 
cenach;

3. zachęca państwa członkowskie do współpracy – zgodnie z zasadą wielopoziomowego 
sprawowania rządów – z władzami lokalnymi i regionalnymi na rzecz określenia 
priorytetów i ustalenia sposobów korzystania (przede wszystkim łącznie) z EFRR, EFS 
oraz, w odniesieniu do budownictwa socjalnego na obszarach wiejskich oraz w małych i 
średnich miastach, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); uważa, że lepsza integracja funduszy strukturalnych może 
przyczyniać się do trwałego rozwoju zaniedbanych dzielnic, a jednocześnie do uniknięcia 
szkodliwych podziałów, sprzyjając przez to zróżnicowaniu i spójności społecznej; 
chciałby, aby zachowano i rozszerzono programy pomocy technicznej bądź fundusze 
wyspecjalizowane;

4. zauważa, że inwestycje w budownictwie socjalnym wpisują się w ramy strategii 
politycznych o szerszym zasięgu i mają pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę w 
zakresie promowania zatrudnienia, integracji społecznej i wspierania lokalnych MŚP oraz 
na stan zdrowia obywateli i ochronę środowiska naturalnego;

5. uważa, że inwestycje w socjalnym budownictwie mieszkaniowym mogłyby stanowić 
konkretną i skuteczną odpowiedź dla zapewnienia silniejszego europejskiego zarządzania 
gospodarczego, w szczególności w zakresie kontroli działań spekulacyjnych na rynku
nieruchomości i ich negatywnych skutków dla równowagi makroekonomicznej i 
społecznej.


