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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sociálnom bývaní v Európskej únii
(2012/2293(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 3 ods. 3, a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 148, 151, 153 a 160,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 34,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu, najmä na jej článok 30 (právo na 
ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením), článok 31 (právo na bývanie) a článok 
16 (právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. 
novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 zo 16. 
novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení 
dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich 
koordinácii2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri 
nadmernom schodku3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 zo 16. 
novembra 2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. 
novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh,

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na 
rozpočtové rámce členských štátov5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest 
(COM(2012)0173),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011.
2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011.
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011.
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011.
5 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska platforma proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť 
(COM(2010)0758), stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 
stanovisko Výboru regiónov k tejto téme a na svoje uznesenie o tejto správe z 15. 
novembra 20111,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1784/19992,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/19993,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č.°1783/19994,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 
Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného 
strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných 
ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli Investície pre rast 
a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2008 s názvom Plán hospodárskej 
obnovy Európy (COM(2008)0800),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 
2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES5, a na svoje 
uznesenie o tejto smernici z 15. decembra 20126,

– so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty (DPH)7,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0495.
2 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006.
3 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006.
4 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006.
5 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0485.
7 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. marca 2011 s názvom Reforma uplatňovania 
pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu 
(COM(2011)0146) a svoje uznesenie o tomto oznámení z 15. novembra 20111,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty 
základných práv Európskou úniou (COM(2010)0573),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173),

– so zreteľom na štatistiku EÚ o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) a tlačovú 
správu Eurostatu z 8. februára 20122,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES 
z 22. októbra 2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
(2010)3,

– so zreteľom na vyhlásenie Rady zo 6. decembra 2010 o Európskom roku boja proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Spoločné úsilie v boji proti chudobe v roku 2010 
a neskôr4,

– so zreteľom na správu Výboru pre sociálnu ochranu z 18. februára 2011 s názvom 
Hodnotenie sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020: Správa Výboru pre sociálnu 
ochranu na rok 20115,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 5. februára 2010 s názvom 
Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení (SEC(2010)0098),

– so zreteľom na správu Výboru pre sociálnu ochranu z 15. februára 2010 s názvom 
Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení na rok 20106,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému 
Vymedzenie sociálneho bývania ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu7,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov na tému Za vytvorenie európskej agendy 
pre sociálne bývanie8,– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2012 o Pakte 
o sociálnych investíciách – ako reakcia na krízu1,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
3 Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20.
4 Rada EÚ, 3053. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 

záležitosti, Brusel, 6. decembra 2010.
5 Správa Výboru pre sociálnu ochranu predložená Rade, Rada EÚ, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 

76 SAN 30, 18. februára 2011.
6 Správa Výboru pre sociálnu ochranu predložená Rade, Rada EÚ, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101 

FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, 15. februára 2010.
7 CESE, 597/2012-TEN/484, 13. decembra 2012.
8 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o stratégii Európa 20202,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20203,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 8. septembra 2010 o návrhu rozhodnutia 
Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II 
integrovaných usmernení stratégie Európa 20204,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o budúcnosti sociálnych služieb 
všeobecného záujmu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2007 o bývaní a regionálnej politike7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti 
bezdomovstva8,

– so zreteľom na písomné vyhlásenia z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného 
bezdomovstva9 a zo 16. decembra 2010 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva10,

– so zreteľom na záverečné odporúčania Európskej konsenzuálnej konferencie o 
bezdomovectve z 9. a 10. decembra 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže prístup k bývaniu je základným právom, ktoré je predpokladom prístupu k ďalším 
základným právam a dôstojnému životu; keďže záruka prístupu k dôstojnému bývaniu je 
medzinárodným záväzkom členských štátov, ktorý musí Únia zohľadniť;

B. keďže členské štáty zaručujú definovanie a organizáciu paralelnej ponuky sociálneho 
bývania, aby doplnili súčasnú ponuku na trhu;

C. keďže sociálne bývanie zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii stratégie Európa 2020;

                                                                                                                                                  
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0419.
2 Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
3 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
4 Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0376.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0319.
7 Prijaté texty, P6_TA(2007)0183.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0383.
9 Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
10 Prijaté texty, P7_TA(2010)0499.
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Podporovanie sociálneho bývania v úlohe ochrannej siete a jeho makroekonomickej 
úlohy
1. konštatuje, že vzhľadom na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu súkromný bytový 

fond čoraz menej uspokojuje potrebu cenovo dostupného bývania a že zvýšenie cien 
bytov a energií prispieva k riziku vzniku chudoby a sociálneho vylúčenia; vyjadruje 
znepokojenie nad úspornými rozpočtovými opatreniami, ako je obmedzenie pomoci na 
bývanie;

2. pripomína, že podľa protokolu 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu verejné 
orgány v záujme napĺňania miestnych potrieb slobodne rozhodnúť o definovaní 
organizovania, financovania a cieľovej skupiny odvetvia sociálneho bývania; domnieva 
sa, že pre verejné orgány predstavuje toto opatrenie prostriedok, ako reagovať, keď trh 
nezaručuje všeobecný prístup k dôstojnému bývaniu za dostupnú cenu;

3. pripomína členským štátom a Komisii, že výdavky v sektore sociálneho bývania 
umožňujú reagovať na kritickú sociálnu situáciu, pretože predstavujú strategické 
sociálne investície, a udržateľným spôsobom prispievajú k vytváraniu miestnych 
pracovných pozícií, ktoré nemožno presunúť, k stabilizovaniu hospodárstva, keďže 
bránia vzniku realitných bublín, k boju proti zmene klímy a potlačeniu energetickej 
chudoby; žiada členské štáty a Komisiu, aby investície v oblasti sociálneho bývania 
začlenili do európskeho semestra a zaradili doň aj hodnotenie cieľov týkajúcich sa 
predchádzania vzniku realitných bublín a boja proti nim;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť monitorovanie sociálnych investícií v rámci Paktu 
sociálnych investícií s cieľom upevniť správu ekonomických a rozpočtových záležitostí 
Únie, a to začlenením investícií v oblasti sociálneho bývania; 

5. navrhuje vytvorenie európskeho monitorovacieho strediska pre bývanie, ktoré bude mať 
za úlohu získať lepšie poznatky o stave bývania, konkrétne sociálneho bývania, na 
základe spoľahlivých štatistických ukazovateľov;

Podpora investícií v prospech miestnej zamestnanosti a ekologického hospodárstva
6. zdôrazňuje anticyklickú úlohu odvetvia sociálneho bývania v prospech oživenia 

ekonomiky, a to vďaka podpore odvetvia výstavby a rekonštrukcie, z toho 
vyplývajúcich udržateľných miestnych pracovných pozícií, ktoré nemožno presunúť, 
najmä vzhľadom na výrazné zastúpenie pracovnej sily v danom sektore, rozvoj 
ekologických odvetví v miestnej ekonomike a presahovanie do zvyšku ekonomiky;

7. zdôrazňuje pridanú hodnotu v prospech miestnej zamestnanosti a značný pákový efekt 
na investície, ktoré vznikli priamym použitím štrukturálnych fondov v období 2007 –
2013 v sektore sociálneho bývania;

8. podporuje oprávnenosť využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov počas obdobia 
2014 – 2020 na prioritné investície na tepelnú rekonštrukciu a využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie v sociálnom bývaní, na integrované opatrenia na trvalo udržateľný 
rozvoj miest, na prístup marginalizovaných komunít k bývaniu a na podporu sociálnych 
podnikov;
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9. povzbudzuje členské štáty a všetky zainteresované strany, aby významnú časť investícií 
v národných reformných programoch a hlavných smeroch dohôd o partnerstve na 
obdobie 2014 –2020 vyčlenili na sociálne bývanie;

10. nabáda členské štáty, aby pre VFR 2014 – 2020 zachovali ambiciózny rozpočet a k 
politike súdržnosti pristupovali ako k hnacej sile na prekonanie krízy; vyzýva členské 
štáty, aby so zreteľom na závery európskeho Paktu pre rast a zamestnanosť uľahčili 
a podporili presun nevyčerpaných štrukturálnych prostriedkov v programovom období 
2007 – 2013 na projekty sociálneho bývania v oblasti energetickej účinnosti 
a obnoviteľných zdrojov energií;

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali využívanie grantov z programu Horizont 2020 
a finančných nástrojov a programov na podporu rozvoja projektov, ktoré ponúkajú 
štrukturálne fondy, EIB, EBOR a EEEF s cieľom stimulovať kvalitnú výstavbu 
a rekonštrukciu sociálnych bytov;

12. vyzýva Komisiu, aby poskytla členským štátom ďalšie možné zdroje financovania 
s cieľom podporovať ponuku a rekonštrukciu sociálnych bytov ako sociálne investície 
a aby zachovala znížené sadzby DPH uplatniteľné na tieto investície, na výrazné 
zastúpenie pracovnej sily v tomto odvetví a na jeho slabý dosah na obchod v rámci 
Spoločenstva;

13. žiada zodpovedné verejné orgány, aby urýchlene upravili svoje systémy vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom podporiť prístup mladých ľudík odvetviam ekologického 
hospodárstva a novým ekologickým zamestnaniam;

Boj proti chudobe a podpora sociálneho začlenenia a súdržnosti
14. pripomína, že výkon práva na bývanie je podmienený plným vykonávaním ďalších 

základných práv, a to aj politických a sociálnych práv;

15. žiada Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby uskutočnila štúdiu, ktorou 
zhodnotí účinnosť a podmienky vykonávania práva na bývanie v členských štátoch;

16. odporúča členským štátom, aby vypracovali integrované politiky, ktorých cieľom bude 
zaručiť všetkým osobám prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu a ktoré sa 
budú zameriavať:

― najmä na podporu ponuky kvalitného sociálneho a veľmi sociálneho bývania;
― na zlučovanie programov rozširovania fondu sociálnych bytov s politikou 

prístupu k ďalším základným verejnoprospešným službám;
― na odstránenie častých problémov s prístupom k dôstojnému bývaniu pre 

najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ako sú migranti a mládí ľudia; 
― na vykonávanie efektívnych politík zameraných na predchádzanie 

vysťahovaniu, keďže pre zodpovedné orgány je lacnejšie financovať nájomné 
a nedoplatky za osoby, ktorým hrozí vysťahovanie;

― na vypracovanie osobitných programov pre bezdomovcov, ktoré budú 
obsahovať sprievodné sociálne opatrenia; 

17. odporúča členským štátom a zodpovedným orgánom, aby zjednodušili postup 
vybavovania žiadostí o sociálne bývanie a zvýšili transparentnosť a nestrannosť pri 
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prideľovaní bytov, a tak zabránili akejkoľvek diskriminácii a obchádzaniu 
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktoré vedú k prehlbovaniu územnej segregácie;

Boj proti energetickej chudobe
18. vyjadruje znepokojenie nad energetickou chudobou, ktorá sa týka 50 až 125 miliónov 

Európanov;

19. žiada členské štáty, aby zadefinovali fenomén energetickej chudoby; pripomína, že 
energetickú chudobu nemožno vnímať len z hľadiska výšky výdavkov a cien energií, ale 
že má aj kvalitatívny rozmer, ktorý sa týka najmä správania a spotrebných návykov 
obyvateľov;

20. nabáda členské štáty, aby prijali integrované opatrenia na boj proti energetickej chudobe 
na základe miestnych energetických auditov tým, že zmiernia náklady na energie 
v prípade najzraniteľnejších domácností (sociálne tarify, špecifická pomoc alebo pomoc
zahrnutá do ďalších typov sociálnej podpory, predchádzanie nezaplateným faktúram, 
ochrana pred odpojením od dodávok energií) a podporia sprievodné opatrenia 
motivujúce obyvateľov k úspornejšiemu správaniu, pričom budú účinnými 
a dlhodobými finančnými stimulmi motivovať k zlepšovaniu energetickej hospodárnosti 
bytov, ktoré spotrebujú najviac energie;

21. vyzýva členské štáty, aby vypracovali databázu vnútroštátnych údajov týkajúcich sa 
energetickej chudoby a aby ich postúpili európskemu monitorovaciemu stredisku pre 
bývanie; 

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tejto správy je ukázať, v akej miere môže sociálne bývanie poskytnúť Únii podnety 
na prekonanie hospodárskej, sociálnej a environmentálnej krízy. Podľa odhadov býva v 
sociálnych bytoch 25 miliónov európskych občanov. Všetky členské štáty okrem Grécka 
disponujú sociálnym bytovým fondom, pričom jeho veľkosť v jednotlivých štátoch sa značne 
odlišuje a rozdiely badať najmä medzi západnými štátmi a východnými štátmi, ktoré vstúpili 
do Únie medzi poslednými. Potreba sociálneho bývania zároveň kolíše aj v rámci 
jednotlivých členských štátov medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a navyše aj v rámci 
samotných mestských oblastí medzi centrami miest a okrajovými štvrťami.

Sociálne bývanie je jednou z možností, ako môžu verejné orgány reagovať na to, že trh s 
bývaním nedokáže vyhovieť všetkým potrebám v oblasti bývania a zaručiť prístup k 
dôstojnému bývaniu za dostupnú cenu /dostupné nájomné pre všetkých. 

Členské štáty EÚ zabezpečujú definovanie a organizovanie paralelnej ponuky sociálneho 
bývania, aby doplnili súčasnú ponuku na trhu, ktorú za špecifických prístupových a cenových 
podmienok predkladajú neziskové subjekty osobitne vytvorené na tento účel, ale aj súkromní 
investori, či právnické alebo fyzické osoby, ktoré tým boli poverené a sú dotované 
národnými, regionálnymi či miestnymi verejnými orgánmi. 

Je nutné uviesť, že aj napriek spomínaným mechanizmom mnohí občania Únie už nemajú 
prístup k dôstojnému bývaniu z finančných dôvodov. V roku 2010 nemalo kde bývať 
5,7 % európskych obyvateľov1, a to napriek tomu, že Rada Európy si v revidovanej Európskej 
sociálnej charte stanovila za cieľ postupne odstrániť fenomén bezdomovstva. Navyše 17,86 % 
obyvateľov žilo v preľudnených alebo nedôstojných bytoch a 10,10 % domácností uviedlo, že 
náklady na bývanie prekračujú 40 % ich príjmu.

Neschopnosť trhu vyhovieť všetkým potrebám v oblasti bývania sa netýka len osôb, ktoré 
jednoducho nemajú vôbec žiadny prístup k bývaniu, ale aj osôb, ktoré bývajú v zdravotne 
nevyhovujúcich či nevhodných podmienkach, alebo v preľudnenom priestore.

Zo spoločenského hľadiska je nevyhnutné investovať do sociálneho bývania. Európa 
prechádza vážnou krízou bývania, ktorá sa nekončí a ktorá sa možno ešte zintenzívňuje aj 
napriek tomu, že v čase zimy verejnou mienkou Európanov pravidelne otriasa situácia 
bezdomovcov, ktorá sa vtedy zdá neúnosná.

Sociálne rozdiely sa prehlbujú, miera nezamestnanosti rastie do závratnej výšky, 120 
miliónov Európanov žije v chudobe alebo im chudoba hrozí a trh so súkromnými bytmi čoraz 
menej reaguje na rastúci dopyt najchudobnejších domácností v celej Európe. S prudkým 
nárastom nájomného a cien energie sa sociálna podpora v bývaní dostáva pod tlak, zatiaľ čo 
dlhová kríza zároveň núti štáty, aby obetovali časť sociálnych výdavkov či dokonca zmenšili 
sociálny bytový fond, čím sa zhoršuje sociálna a územná súdržnosť. Uplatňovanie práva na 
dôstojné a cenovo dostupné bývanie, ktoré je však nevyhnutným predpokladom prístupu 
k ďalším základným právam, sa tak realizuje čoraz ťažšie.

                                               
1 Zdroj: Europe Information Service S.A.
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Sociálne začlenenie sa musí opierať o dostatočnú ponuku cenovo dostupných a kvalitných 
sociálnych bytov, aby sa tak mohli riešiť príslušné zdravotné problémy. Takisto musí mať 
k dispozícii prostriedky na boj proti energetickej chudobe a vychádzať z objektívnych 
a transparentných kritérií prideľovania bytov v súlade s náležitou správou vecí verejných, 
s cieľom podporovať integrovaný prístup a sociálnu rozmanitosť, a tak bojovať proti 
diskriminácii. 

Investovanie do sociálnych bytov je aj odpoveďou na starnutie obyvateľstva a závislosť 
starších osôb, na potreby mladých, ako aj na začlenenie marginalizovaných komunít 
a bezdomovcov. 

Z hospodárskeho hľadiska sú investície do sociálneho bývania pomocou pre stavebné 
odvetvie, ktoré vo veľkej miere zasiahla kríza, ako aj odvetvie rekonštrukcie, najmä pokiaľ 
ide o tepelnú rekonštrukciu a obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú vysoko výnosné 
odvetvia a zdroje ekologických, miestnych a neprenosných pracovných miest.

Bytový sektor má hneď po odvetví dopravy najväčší potenciál úspory energie. Sociálne 
bývanie tak môže prispieť k splneniu klimatických cieľov stratégie Európa 2020, a tým riešiť 
krízový stav životného prostredia, a súčasne znižovať faktúry domácností za energie, ako aj 
energetickú závislosť.

Dostatočná ponuka sociálneho bývania pomáha zmierniť cyklický vývoj cien nehnuteľností 
a fenomén realitných bublín, ktoré destabilizujú ekonomiky. Investície v oblasti sociálneho 
bývania sa musia výraznejšie zohľadniť v systéme makroekonomického a rozpočtového 
dohľadu Únie.

Treba podčiarknuť pridanú hodnotu štrukturálnych fondov a pôžičiek Európskej investičnej 
banky na povzbudenie investícií v oblasti sociálneho bývania. Tieto fondy umožňujú najmä 
rozvíjať celoživotné a odborné vzdelávanie v ekologických odvetviach a vytvoriť tisícky 
miestnych, dôstojných a neprenosných pracovných miest. Je potrebné zaručiť dostatočný 
objem týchto zdrojov v budúcom viacročnom finančnom rámci a uľahčiť ich čerpanie, ako aj 
presun nevyužitých prostriedkov v prospech sociálneho bývania. 


