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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie mieszkań socjalnych w Unii Europejskiej
(2012/2293(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3 ust. 3, oraz 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9, 148, 151, 153 
i 160,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 34,

– uwzględniając zrewidowaną Europejską kartę społeczną, szczególnie jej art. 30 (prawo 
do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną), art. 31 (prawo do mieszkania) 
i ust. 16 (prawo rodziny do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 
2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego 
w strefie euro1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w 
sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia 
procedury nadmiernego deficytu3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro4,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich1,

                                               
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.



PE504.103v01-00 4/12 PR\924721PL.doc

PL

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatytułowany „W 
kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758), opinie Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie tego komunikatu oraz 
odnoszącą się do niego rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r.2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1784/19993,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19994,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19995,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zatytułowany „Europejski 
plan naprawy gospodarczej” (COM(2008)0800),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 

                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0495.
3 Dz.U. L 210 z 31.7.2006.
4 Dz.U. L 210 z 31.7.2006.
5 Dz.U. L 201 z 31.7.2006.
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2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE1 oraz 
odnoszącą się do niej rezolucję z dnia 15 grudnia 2012 r.2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 marca 2011 r. zatytułowany „Reforma 
zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” (COM(2011)0146) i odnoszącą się do niego 
rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r.4,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategia skutecznego wprowadzania 
w życie Karty praw podstawowych przez Unię Europejską” (COM(2010)0573),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Unijne ramy dotyczące krajowych 
strategii integracji Romów do 2020 r.” (COM(2011)0173),

– uwzględniając europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC oraz komunikat 
prasowy Eurostatu z dnia 8 lutego 2012 r.5,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym (2010)6,

– uwzględniając deklarację Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: współpraca w walce z ubóstwem 
w 2010 roku i później7,

– uwzględniając sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej z dnia 18 lutego 2011 r. w 
sprawie oceny społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”8,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zatytułowany 
„Wspólne sprawozdanie o zabezpieczeniu społecznym i włączeniu społecznym” 
(SEC(2010)0098),

– uwzględniając sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej z dnia 15 lutego 2010 r. w 
sprawie wspólnego sprawozdania o zabezpieczeniu społecznym i włączeniu 
społecznym 20101,

                                               
1 Dz.U. L 315 z 14.11.2012.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0485.
3 Dz.U. L 347 z 11.12.2006.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
6 Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 20.
7 Rada UE, 3053. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej 

Konsumentów, Bruksela, 6 grudnia 2010 r.
8 Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej dla Rady, Rada UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 

30, z dnia 18 lutego 2011 r.
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– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
problematyki związanej z definicją mieszkalnictwa socjalnego jako usługi świadczonej 
w ogólnym interesie gospodarczym2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów zatytułowaną „W kierunku europejskiego 
programu na rzecz budownictwa socjalnego”3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie paktu na rzecz inwestycji 
społecznych – reakcja na kryzys4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii „Europa 2020”5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki spójności 
w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”6,

– uwzględniając rezolucję ustawodawczą z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw 
członkowskich: Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część 
druga7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia8,

– uwzględniając rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym9,

– uwzględniając rezolucję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie mieszkalnictwa i polityki 
regionalnej10,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności11,

– uwzględniając oświadczenia pisemne z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozwiązania 
kwestii bezdomności ulicznej12 oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie strategii UE na 
rzecz przeciwdziałania bezdomności1,

                                                                                                                                                  
1 Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej dla Rady, Rada UE, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101 FSTR 8 

EDUC 31 SAN 33, z dnia 15 lutego 2010 r.
2 CESE, 597/2012-TEN/484, 13 grudnia 2012 r.
3 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0419.
5 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 57.
6 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 120.
7 Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 116.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0319.
10 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0183.
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0383.
12 Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 19.
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– uwzględniając zalecenia końcowe Europejskiej Konferencji na rzecz Konsensusu w 
sprawie Bezdomności, która odbyła się w dniach 9 i 10 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–
0000/2013),

A. mając na uwadze, że dostęp do mieszkania stanowi prawo podstawowe, warunkujące 
dostęp do innych praw podstawowych i do godnego życia; mając też na uwadze, że 
zapewnienie dostępu do godnych warunków mieszkaniowych stanowi międzynarodowe 
zobowiązanie państw członkowskich, które Unia musi uwzględnić;

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie określają i organizują równoległą ofertę 
mieszkań socjalnych, uzupełniającą ofertę obecną na rynku;

C. mając na uwadze, że mieszkalnictwo socjalne ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia 
strategii „Europa 2020”;

Propagowanie roli mieszkań socjalnych jako amortyzatora społecznego i 
makroekonomicznego
1. zauważa, że ze względu na obecny kryzys gospodarczy i społeczny same zasoby 

mieszkań prywatnych w coraz mniejszym stopniu zaspokajają zapotrzebowanie na 
mieszkania w przystępnych cenach i że wzrost cen mieszkań i energii nasila zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wyraża zaniepokojenie skutkami oszczędności 
budżetowych, polegających między innymi na zmniejszeniu dodatków 
mieszkaniowych;

2. przypomina, że zgodnie z Protokołem (nr 26) do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej władze publiczne mogą swobodnie określić sposób organizacji, 
finansowania i grupę docelową sektora mieszkalnictwa socjalnego w celu zaspokojenia 
lokalnych potrzeb; ocenia, że tego rodzaju działanie stanowi dla władz publicznych 
sposób na zaradzenie niedoskonałościom rynku w celu zapewnienia powszechnego 
dostępu do godnych i przystępnych finansowo warunków mieszkaniowych;

3. przypomina państwom członkowskim i Komisji o tym, że wydatki dokonywane w 
sektorze mieszkalnictwa socjalnego umożliwiają zareagowanie na alarmującą sytuację 
społeczną i jako strategiczne inwestycje społeczne przyczyniają się trwale do tworzenia 
lokalnych miejsc pracy niepodlegających delokalizacji, do stabilizowania gospodarki 
poprzez zapobieganie powstawaniu baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości, do 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do ograniczania ubóstwa energetycznego; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do uwzględnienia w ramach europejskiego semestru 
inwestycji w mieszkania socjalne oraz oceny celów dotyczących zwalczania baniek 
spekulacyjnych na rynku nieruchomości i zapobiegania ich powstawaniu;

                                                                                                                                                  
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0499.
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4. podkreśla konieczność intensywniejszego monitorowania inwestycji społecznych – z 
uwzględnieniem inwestycji w mieszkania socjalne – w ramach paktu na rzecz inwestycji 
społecznych w celu wzmocnienia zarządzania gospodarką i budżetem Unii; 

5. proponuje utworzenie europejskiego centrum monitorowania sytuacji mieszkaniowej, 
mającego na celu poszerzenie wiedzy o sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych 
państwach, zwłaszcza w zakresie mieszkań socjalnych, na podstawie niezawodnych 
wskaźników statystycznych;

Wspieranie inwestycji na rzecz lokalnych miejsc pracy i gospodarki ekologicznej
6. podkreśla, że sektor mieszkalnictwa socjalnego odgrywa antycykliczną rolę sprzyjającą 

ożywieniu gospodarczemu poprzez wsparcie, jakiego udziela sektorowi budowlanemu i 
remontowemu, wsparcie na rzecz tworzenia trwałych i niepodlegających delokalizacji 
lokalnych miejsc pracy – przede wszystkim dzięki temu, że zatrudnia bardzo wielu 
pracowników, wsparcie na rzecz rozwoju ekologicznych branż lokalnej gospodarki oraz 
efekt mnożnikowy w pozostałych obszarach gospodarki;

7. podkreśla wartość dodaną w odniesieniu do lokalnego zatrudnienia oraz poważny efekt 
mnożnikowy w odniesieniu do inwestycji, jakie zapewniły działania bezpośrednie w 
ramach funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 w sektorze mieszkalnictwa 
socjalnego;

8. popiera kwalifikowalność do funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 inwestycji 
priorytetowych w zakresie termomodernizacji i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w mieszkaniach socjalnych, w zakresie zintegrowanych działań służących 
zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich, w zakresie dostępu społeczności 
marginalizowanych do mieszkań oraz promowania przedsiębiorstw społecznych;

9. zachęca państwa członkowskie i ogół zainteresowanych stron do zapewnienia 
inwestycjom w mieszkania socjalne ważnego miejsca w krajowych programach reform i 
strategicznych osiach umów o partnerstwie na lata 2014–2020;

10. wzywa państwa członkowskie do utrzymania ambitnego budżetu w wieloletnich ramach 
finansowych 2014–2020 i do potraktowania polityki spójności jako siły napędowej 
wyjścia z kryzysu; wzywa państwa członkowskie do ułatwienia i przyspieszenia 
realokacji niewykorzystanych środków z funduszy strukturalnych na projekty na rzecz 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w ramach mieszkalnictwa 
socjalnego w okresie programowania 2007–2013 ze względu na wnioski zawarte w 
Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

11. wzywa państwa członkowskie do propagowania korzystania z dotacji w ramach 
programu „Horyzont 2020” oraz z instrumentów finansowych i instrumentów wsparcia 
opracowywania projektów, oferowanych przez fundusze strukturalne, EBI, EBOR oraz 
EFEE, w celu pobudzania do budowy i remontów mieszkań socjalnych o wysokiej 
jakości;

12. zachęca Komisję do udostępnienia państwom członkowskim innych możliwych źródeł 
finansowania do celów promowania oferty i remontów mieszkań socjalnych jako 
inwestycji społecznych, jak również do utrzymania obniżonych stawek podatku VAT 
mających zastosowanie do przedmiotowych inwestycji, ze względu na zatrudnianie 
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przez sektor dużej liczby pracowników i na jego niewielki wpływ na handel 
wewnątrzwspólnotowy;

13. wzywa właściwe władze publiczne do szybkiego dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego w celu wspierania dostępu ludzi młodych do branż gospodarki 
ekologicznej i do nowych zielonych miejsc pracy;

Ograniczanie ubóstwa i promowanie włączenia społecznego i spójności społecznej
14. przypomina, że korzystanie z prawa do mieszkania jest warunkiem pełnego korzystania 

z innych praw podstawowych, w tym praw politycznych i społecznych;

15. wzywa Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej do przeprowadzenia oceny 
efektywności i warunków wdrażania prawa do mieszkania w państwach członkowskich;

16. zaleca państwom członkowskim opracowanie zintegrowanej polityki służącej 
zapewnieniu powszechnego dostępu do godnych i przystępnych finansowo warunków 
mieszkaniowych i mającej na celu:

- wspieranie przede wszystkim oferty wysokiej jakości mieszkań socjalnych i o 
bardzo niskim czynszu;

- powiązanie programów zwiększenia zasobów mieszkań socjalnych z polityką 
dostępu do innych usług użyteczności publicznej o zasadniczym znaczeniu;

- zaradzenie częstym trudnościom w dostępie najsłabszych grup społecznych, takich 
jak migranci i ludzie młodzi, do godnych warunków mieszkaniowych; 

- wdrożenie skutecznych strategii zapobiegania eksmisjom ze względu na to, że 
pokrycie czynszu i zaległości w opłacie czynszu osób zagrożonych eksmisją jest 
mniej kosztowne dla właściwych władz;

- opracowanie szczegółowych programów na rzecz osób bezdomnych, uzupełnionych 
o środki pomocy socjalnej; 

17. zaleca państwom członkowskim i właściwym władzom uproszczenie wniosków o 
przydzielenie mieszkania socjalnego oraz zwiększenie przejrzystości i bezstronności w 
ramach przyznawania takich mieszkań w celu wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji 
i wszelkich zjawisk pomijania najsłabszych grup społecznych, które to zjawiska 
prowadzą do nasilenia się segregacji przestrzennej;

Ograniczanie ubóstwa energetycznego
18. wyraża zaniepokojenie postępującym ubóstwem energetycznym, które dotyka od 50 do 

125 milionów Europejczyków;

19. wzywa państwa członkowskie do zdefiniowania zjawiska ubóstwa energetycznego; 
przypomina o tym, że nie można rozpatrywać zjawiska ubóstwa energetycznego jedynie 
w kategoriach poziomu wydatków i cen energii, ponieważ ma ono także wymiar 
jakościowy, związany między innymi z zachowaniami i nawykami mieszkańców 
dotyczącymi zużycia energii;

20. wzywa państwa członkowskie do podjęcia zintegrowanych działań w celu ograniczenia 
ubóstwa energetycznego na podstawie lokalnych audytów energetycznych, poprzez 
zmniejszenie kosztów energii ponoszonych przez gospodarstwa domowe w 
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najtrudniejszej sytuacji (taryfy socjalne, pomoc doraźna lub zintegrowana z innymi 
formami pomocy socjalnej, zapobieganie niepłaceniu rachunków, ochrona przed 
odcięciem prądu) oraz poprzez wspieranie środków zachęcających mieszkańców do 
zmiany zachowań na bardziej oszczędne, z jednoczesnym promowaniem poprawy 
charakterystyki energetycznej najbardziej energochłonnych mieszkań dzięki skutecznym 
długoterminowym finansowym instrumentom wsparcia;

21. zachęca państwa członkowskie do opracowania krajowych baz danych dotyczących 
ubóstwa energetycznego i do przekazania ich europejskiemu centrum monitorowania 
sytuacji mieszkaniowej; 

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu ukazanie, w jakim stopniu sektor mieszkalnictwa 
socjalnego może pobudzić Unię Europejską do wyjścia z kryzysu gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego. Liczbę obywateli europejskich zajmujących mieszkania 
socjalne szacuje się na 25 milionów. Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Grecji 
dysponują zasobami mieszkań socjalnych, przy czym wielkość tych zasobów różni się 
znacznie w poszczególnych państwach, a największe różnice występują między państwami 
Zachodu a państwami Wschodu, które jako ostatnie przystąpiły do Unii. Zapotrzebowanie na 
mieszkania socjalne wewnątrz poszczególnych państw członkowskich jest także różne w 
przypadku obszarów miejskich i wiejskich, a nawet w obrębie samych tylko obszarów 
miejskich – w centrach miast i na ich obrzeżach.

Mieszkalnictwo socjalne jest jednym z przejawów reakcji władz publicznych na niezdolność 
rynku mieszkaniowego do zaspokojenia całego zapotrzebowania na mieszkania i do 
zapewnienia powszechnego dostępu do godnych i przystępnych finansowo warunków 
mieszkaniowych. 

Państwa członkowskie UE określają i organizują równoległą ofertę mieszkań socjalnych, 
uzupełniającą ofertę obecną na rynku. W ofercie tej sprecyzowane są ceny i warunki dostępu 
do mieszkań. Dostawcami mieszkań są podmioty niedochodowe tworzone specjalnie w tym 
celu, lecz także inwestorzy prywatni – upoważnione do tego osoby prawne lub fizyczne 
otrzymujące dotacje od władz publicznych krajowych, regionalnych lub lokalnych. 

Należy stwierdzić, że pomimo tych środków dla wielu obywateli Unii dostęp do godnych 
warunków mieszkaniowych nie jest już możliwy ze względów finansowych. W 2010 r. 
odsetek mieszkańców Unii Europejskiej pozbawionych mieszkania wyniósł 5,7%1, podczas 
gdy w opracowanej przez Radę Europy zrewidowanej Europejskiej karcie społecznej ustalono 
cel dotyczący stopniowego ograniczenia zjawiska bezdomności. Ponadto 17,86% 
mieszkańców żyło w mieszkaniach przeludnionych lub w niegodnych warunkach, a w 
przypadku 10,10% gospodarstw domowych dodatkowe koszty mieszkaniowe przekraczały 
40% dostępnego dochodu.

Niezdolność rynku do zaspokojenia całego zapotrzebowania na mieszkania nie dotyczy 
jedynie osób całkowicie wykluczonych z dostępu do mieszkania, lecz także osób zajmujących 
mieszkania o złych warunkach, niedostosowane lub przepełnione.

Mamy do czynienia z alarmującą sytuacją społeczną wymagającą inwestowania w sektor 
mieszkalnictwa socjalnego. Europa przeżywa poważny kryzys mieszkaniowy, który 
utrzymuje się i być może nasila, pomimo wstrząsających regularnie europejską opinią 
publiczną informacji o sytuacji osób bezdomnych, która zimą staje się nie do zniesienia.

Nierówności społeczne pogłębiają się, stopa bezrobocia wystrzeliła w górę, 120 milionów 
Europejczyków jest dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem, a rynek mieszkań prywatnych w 
coraz mniejszym stopniu zaspokaja rosnący popyt najuboższych gospodarstw domowych w 
całej Europie. W sytuacji, gdy czynsze i ceny energii gwałtownie wzrosły, dodatki 

                                               
1 Źródło: Europe Information Service S.A.
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mieszkaniowe przestają wystarczać, a jednocześnie kryzys zadłużeniowy skłania państwa 
członkowskie do dokonywania cięć w wydatkach socjalnych, czy wręcz do zmniejszenia 
zasobów mieszkań socjalnych ze szkodą dla spójności społecznej i terytorialnej. Stosowanie 
prawa do mieszkania w godnych i przystępnych finansowo warunkach, które warunkuje 
dostęp do innych praw podstawowych, staje się zatem coraz trudniejsze w praktyce.

Włączenie społeczne musi opierać się na wystarczającej ofercie przystępnych finansowo i 
wysokiej jakości mieszkań socjalnych, aby można było sprostać związanym z nim 
problemom sanitarnym. W kontekście włączenia społecznego należy także zapewnić środki 
służące ograniczaniu ubóstwa energetycznego oraz obiektywne i przejrzyste kryteria 
przyznawania mieszkań, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wspierającemu zintegrowane 
podejście i mieszanie się grup społecznych, a tym samym przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Inwestowanie w mieszkania socjalne jest także reakcją na starzenie się społeczeństwa i 
zależność osób starszych oraz na specyficzne potrzeby ludzi młodych, jak również sposobem 
na włączenie społeczne społeczności marginalizowanych i osób bezdomnych. 

W płaszczyźnie gospodarczej inwestowanie w mieszkania socjalne stanowi pomoc dla sektora 
budowlanego, który został poważnie dotknięty kryzysem, jak również dla sektora 
remontowego, a zwłaszcza dla termomodernizacji i energii ze źródeł odnawialnych, które 
stanowią branże o wysokiej wydajności oraz źródło lokalnych i niepodlegających 
delokalizacji zielonych miejsc pracy.

Sektor mieszkaniowy ma po sektorze transportu największy potencjał w zakresie 
oszczędności energii. Mieszkalnictwo socjalne może zatem przyczynić się do osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” dotyczących klimatu, a tym samym przynieść odpowiedź na 
alarmującą sytuację w zakresie ochrony środowiska, z jednoczesnym zmniejszeniem 
rachunków gospodarstw domowych za energię oraz ograniczeniem zależności energetycznej.

Wystarczająca oferta mieszkań socjalnych przyczynia się do ograniczenia rozpiętości cykli 
oraz powstawania baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości, które to zjawiska 
destabilizują gospodarkę. Inwestycje w mieszkania socjalne powinny zostać lepiej 
uwzględnione w ramach unijnego systemu nadzoru makroekonomicznego i budżetowego.

Należy podkreślić wartość dodaną funduszy strukturalnych i pożyczek Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w odniesieniu do pobudzania inwestycji w mieszkania socjalne. Fundusze te 
umożliwiają w szczególności rozwijanie ustawicznego szkolenia zawodowego w branżach 
ekologicznych oraz tworzenie godnych i niepodlegających delokalizacji lokalnych miejsc 
pracy. Należy zapewnić wystarczającą kwotę przedmiotowych funduszy w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych i ułatwić korzystanie z nich oraz realokację 
niewykorzystanych środków na mieszkalnictwo socjalne.


