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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om subventionerat boende i Europeiska unionen
(2012/2293(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 3.3, och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 9, 148, 151, 153 och 160,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 34,

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artikel 30 (rätten till 
skydd mot fattigdom och social utestängning), artikel 31 (rätten till bostad) och artikel 16 
(familjens rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 
16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 
16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den 
ekonomiska politiken2,

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 av den 8 november 2011 om 
ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av 
tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 av den 
16 november 2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser i euroområdet4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 
16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser,

– med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på 
medlemsstaternas budgetramverk5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 april 2012 Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173),

                                               
1 EUT L 306, 23.11.2011.
2 EUT L 306, 23.11.2011.
3 EUT L 306, 23.11.2011.
4 EUT L 306, 23.11.2011.
5 EUT L 306, 23.11.2011.
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– med beaktande av kommissionens meddelande Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning
(COM(2010)0758), yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommitténs yttrande i denna fråga, och Europaparlamentets resolution av den 
15 november 20111,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1784/19992,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/19993,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1783/19994,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om särskilda 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 
(COM(2011)0614),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 En ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa (COM(2008)0800),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 
25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG5 och 
parlamentets resolution av den 15 december 20126,

                                               
1 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0495.
2 EUT L 210, 31.7.2006.
3 EUT L 210, 31.7.2006.
4 EUT 201, 31.7.2006.
5 EUT 315, 14.11.2012
6 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0485.
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– med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 mars 2011 Reform av EU:s 
regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(COM(2011)0146) och parlamentets resolution av den 15 november 20112,

– med beaktande av kommissionens meddelande Strategi för Europeiska unionens konkreta 
tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna (COM(2010)0573),

– med beaktande av kommissionens meddelande En EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173),

– med beaktande av gemenskapsstatistiken över inkomst- och levnadsvillkor EU–SILC och 
Eurostats pressmeddelande av den 8 februari 20123,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 
22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 
(2010)4,

– med beaktande av rådets uttalande av den 6 december 2010 om ”Europeiska året för 
bekämpning av fattigdom och social utestängning: Samarbete för att bekämpa fattigdom 
under 2010 och därefter”5,

– med beaktande av rapporten av den 18 februari 2011 Bedömning av de sociala aspekterna 
av Europa 2020-strategin: 2011 års rapport från kommittén för socialt skydd 6,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 februari 2012 om förslag till 
gemensam rapport om socialt skydd och social integration (SEC(2010)0098),

– med beaktande av rapporten av den 15 februari 2010 från kommittén för socialt skydd 
Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 20107,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Utmaningar som uppstår då socialt boende definieras som en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse8,

                                               
1 EUT L 347, 11.12.2006.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0494.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF.
4 EUT L 298,7.11.2008, s. 20.
5 Europeiska unionens råd, 3053:e mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor), Bryssel den 6 december 2010.
6 Rapport från kommittén för socialt skydd till rådet, Europeiska unionens råd, 6624/11 ADD 1 SOC 135
ECOFIN 76 SAN 30, av den 18 februari 2011.
7 Rapport från kommittén för socialt skydd till rådet, Europeiska unionens råd, 6500/10 SOC 115 ECONFIN 101
FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, av den 15 februari 2010.
8 CESE, 597/2012-TEN/484, 13 december 2012.
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– med beaktande av Regionkommitténs yttrande Mot en europeisk agenda för offentligt 
subventionerade bostäder1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 om en social investeringspakt 
som ett svar på krisen2,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 20203,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen4,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 8 september 2010 om förslaget till 
rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik: Del II av de 
integrerade riktlinjerna för Europa 20205,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2010 om den 
finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ6,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om framtiden för sociala tjänster av 
allmänt intresse7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2007 om bostäder och regionalpolitik8,

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om en EU-strategi mot 
hemlöshet9,

– med beaktande av sina skriftliga förklaringar av den 22 april 2008 om avskaffande av 
hemlöshet10 och den 16 december 2010 om en EU-strategi mot hemlöshet11,

– med beaktande av slutrekommendationerna från den europeiska konsensuskonferensen 
om hemlöshet den 9 och 10 december 2010,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

                                               
1 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
2 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2012)0419.
3 EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
4 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
5 EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
6 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0376.
7 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0319.
8 Antagna texter från detta sammanträde, P6_TA(2007)0183.
9 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0383.
10 EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
11 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0499.
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A. Att ha någonstans att bo är en grundläggande rättighet, som förutsätter tillgång till andra 
rättigheter och till ett värdigt liv.  Det är medlemsstaternas internationella skyldighet att 
garantera tillgång till en anständig bostad, vilket unionen bör beakta.

B. Det är medlemsstaterna som ska definiera och utforma ett system med ett parallellt utbud 
av subventionerat boende som kompletterar det spontana utbudet på marknaden.

C. Subventionerat boende spelar en nyckelroll i genomförandet av Europa 2020-strategin.

Att främja den sociala och makroekonomiska roll som subventionerat boende spelar för 
att dämpa de sociala konsekvenserna

1. Europaparlamentet konstaterar att på grund av den nuvarande ekonomiska och sociala 
krisen tillgodoser privatägda bostäder i allt mindre utsträckning behovet av bostäder till en 
rimlig kostnad. De höjda bostads- och energipriserna ökar risken för fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet känner oro inför effekterna av budgetåtstramningarna och det 
minskade bostadsstödet.

2. Europaparlamentet påminner om att enligt protokoll 26 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt har de offentliga myndigheterna rätt att själva bestämma hur 
bostadssektorn ska utformas och finansieras och vilka som är målgruppen för att 
tillgodose de lokala behoven. Parlamentet anser att denna möjlighet är ett sätt för de 
offentliga myndigheterna att kompensera marknadens oförmåga att garantera tillgång för 
alla till en anständig bostad till rimlig kostnad.

3. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om att bidragen till den 
subventionerade bostadssektorn är ett sätt att lösa det akuta sociala behovet, och liksom de 
strategiska sociala investeringarna, att långsiktigt bidra till nya lokala arbetstillfällen som 
inte går att utlokalisera, att stabilisera ekonomin genom att undvika bostadsbubblor samt 
att bekämpa klimatförändringar och energifattigdomen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att integrera investeringarna i subventionerade 
bostäder inom ramen för den europeiska terminen och att inkludera en utvärdering av 
målen för att bekämpa och förebygga bostadsbubblor.

4. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra uppföljningen av de sociala 
investeringarna inom ramen för en social investeringspakt för att stärka unionens 
ekonomiska och budgetmässiga styrning av subventionerade bostäder. 

5. Europaparlamentet föreslår att ett europeiskt centrum för bostäder upprättas för att öka 
kunskapen om bostadssituationen, särskilt det subventionerade boendet, på grundval av 
tillförlitlig statistik.

Att uppmuntra investeringar i lokala arbetstillfällen och den gröna ekonomin

6. Europaparlamentet understryker att den subventionerade bostadssektorn fyller en 
balanserande funktion när det gäller den ekonomiska återhämtningen tack vare stödet till 
bygg- och renoveringssektorn, till varaktiga lokala arbetstillfällen som inte går att 
utlokalisera, särskilt den kraftiga ökningen av arbetskraft i sektorn, till utvecklingen av 
gröna branscher i den lokala ekonomin och till de positiva effekterna på ekonomin i stort.
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7. Europaparlamentet betonar mervärdet för den lokala sysselsättningen och den kraftiga 
hävstångseffekten på de investeringar som genereras av den direkta åtgärd som 
strukturfonderna under 2007–2013 utgör i den subventionerade bostadssektorn.

8. Europaparlamentet stöder berättigandet till strukturfonderna 2014–2020 för prioriterade 
investeringar i värmeisolering och när det gäller utnyttjande av förnybar energi i 
subventionerade bostäder, integrerade åtgärder för en hållbar stadsutveckling, tillgång till 
en bostad för marginaliserade samhällsgrupper och främjande av sociala företag.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och samtliga berörda parter att lyfta fram 
investeringar i subventionerat boende i de nationella reformprogrammen och i de 
strategiska riktlinjerna i partnerskapsavtalen 2014–2020.

10. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna ska ha en fortsatt ambitiös budget för den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 och se sammanhållningspolitiken som en viktig 
drivkraft för att ta sig ur krisen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta och 
påskynda omfördelningen av outnyttjade strukturfondsmedel till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi inom subventionerat boende för programmet
2007−2013, med hänsyn till slutsatserna i den europeiska tillväxt- och 
sysselsättningspakten.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta för att återgå till ett stöd av 
programmet Horisont 2020 och ett utnyttjande av finansieringsinstrument och 
stödprogram för att utveckla de projekt som föreslås av strukturfonderna, EIB, EBRD och 
Europeiska fonden för energieffektivitet för att stimulera produktionen och renoveringen 
av subventionerade bostäder.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra andra eventuella finansieringskällor 
tillgängliga för medlemsstaterna för att främja utbudet och renoveringen av 
subventionerade bostäder liksom de sociala investeringarna, och att bevara sänkta 
momssatser för dessa investeringar, de arbetsintensiva tjänsterna i sektorn och deras svaga 
påverkan på den interna tjänstehandeln i EU.

13. Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att snabbt anpassa sina 
utbildningssystem och yrkesutbildningar så att ungdomar lättare ska kunna komma in i 
den gröna ekonomin och få tillgång till nya gröna jobb.

Att bekämpa fattigdom och främja social integration och social sammanhållning

14. Europaparlamentet påminner om att för att rätten till bostad ska kunna bli verklighet måste 
andra grundläggande rättigheter förverkligas fullt ut, däribland politiska och sociala
rättigheter.

15. Europaparlamentet efterlyser en studie av Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter som utvärderar effektiviteten i och villkoren för genomförandet av rätten till 
bostad i medlemsstaterna.

16. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att utforma en integrerad politik för 
att garantera tillgång för alla till en anständig bostad till rimlig kostnad genom att
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– framför allt stödja utbudet av subventionerade bostäder av mycket god kvalitet,

– samordna programmen för ett utökat utbud av subventionerade bostäder med en 
politik för tillträde till andra viktiga offentliga tjänster,

– ta itu med de ständiga problem som de mest utsatta befolkningsgrupperna, bl.a. 
invandrare och ungdomar, upplever när det gäller att få tillgång till en anständig 
bostad, 

– föra en effektiv politik som förebygger vräkningar från bostäder, med tanke på att det 
är mindre kostsamt för de ansvariga myndigheterna att betala hyror och uteblivna 
hyror för personer som hotas av vräkning,

– utarbeta särskilda program för hemlösa där socialt kompletterande stöd ingår. 

17. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna att 
förenkla ansökningar om subventionerat boende och att förbättra insynen och 
objektiviteten när det gäller fördelning av bostäder för att sätta stopp för all diskriminering 
och uteslutande av de mest utsatta grupperna, som leder till ytterligare segregering av 
bostadsmarknaden.

Att bekämpa energifattigdomen

18. Europaparlamentet är oroat över att energifattigdomen ökar och att 50–125 miljoner 
invånare i Europa är drabbade.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att definiera begreppet energifattigdom. 
Parlamentet påminner om att man inte endast kan betrakta energifattigdomen utifrån 
utgiftsnivåer och energipris, utan att man också måste se till kvaliteten som framför allt 
hör samman med invånarnas konsumtionsmönster och konsumtionsvanor.

20. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna vidtar integrerade åtgärder för att bekämpa 
energifattigdomen, på basis av lokala energibesiktningar, genom att minska 
energikostnaderna för de mest utsatta hushållen (sociala rabatter, punktinsatser eller stöd 
som integrerats med annat socialt stöd, förebyggande av obetalda fakturor, skydd mot 
avstängning av energiförsörjningen) och genom att stödja kompletterande åtgärder för 
invånarna för att utveckla ett mer ekonomiskt beteende, och även genom att uppmuntra 
bättre energieffektivitet i de mest energislukande bostäderna med effektiva och 
långsiktliga finansieringsmekanismer.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta nationella databaser om 
energifattigdomen och att överlämna dessa till det europeiska centrumet för bostäder. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och nationella parlament.
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MOTIVERING

Syftet med detta betänkande är att visa i vilken utsträckning den subventionerade 
bostadssektorn kan fungera som en hävstång för att lyfta Europeiska unionen ut ur den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga krisen. Uppskattningsvis bor 25 miljoner 
EU-medborgare i subventionerat boende. I samtliga medlemsstater förutom Grekland finns 
det subventionerade bostäder. Antalet varierar stort mellan olika medlemsstater, särskilt 
mellan staterna i väst och de senast tillkomna i öst. Behovet av subventionerade bostäder 
varierar även inom en och samma medlemsstat, mellan städer och landsbygd samt inom själva 
städerna mellan centrum och förorterna.

Subventionerat boende är ett av de offentliga myndigheternas svar på bostadsmarknadens 
oförmåga att tillgodose alla behov av bostäder, och att garantera tillgång för alla till en 
anständig bostad till rimlig kostnad. 

EU:s medlemsstater garanterar ett parallellt utbud med subventionerade bostäder som 
kompletterar det spontana utbudet på marknaden. Detta subventionerade boende tillhandahålls 
på särskilda villkor vad gäller tillträde och priser, av instanser utan vinstsyfte som inrättats 
uttryckligen i detta syfte, men även av privata investerare, juridiska eller fysiska personer med 
särskilda uppdrag och som subventioneras av nationella, regionala eller lokala offentliga 
myndigheter.  

Trots detta finns det många medborgare i EU som inte längre har råd med en anständig 
bostad. 2010 hade 5,7 % av befolkningen i EU ingen bostad1, trots målet i Europarådets 
reviderade sociala stadga att hemlösheten successivt ska undanröjas. Dessutom bodde 
17,86 % i trånga eller olämpliga bostäder och 10,10 % av hushållen uppgav att 
boendekostnaderna överskred 40 % av den disponibla inkomsten.

Marknadens oförmåga att tillgodose samtliga bostadsbehov drabbar visserligen de 
bostadslösa, men även personer som bor i bostäder som är osunda, olämpliga eller trånga.

Det finns ett akut socialt behov av att investera i den subventionerade bostadssektorn. 
Europa upplever en allvarlig bostadskris som inte går över och som kanske rent av fördjupas 
trots att den europeiska allmänheten chockeras varje vinter när situationen för de hemlösa blir 
ohållbar.

De sociala orättvisorna ökar, arbetslösheten skjuter i höjden, 120 miljoner européer är fattiga 
eller riskerar fattigdom och den privata bostadsmarknaden uppfyller alltmer sällan den ökande 
efterfrågan från de fattigaste hushållen i hela Europa. Med stigande hyror och energipriser 
sätts socialt stöd till bostäder under press samtidigt som skuldkrisen får medlemsstaterna att 
skära ned i de sociala utgifterna och till och med att minska antalet subventionerade bostäder 
till förfång för den sociala och territoriella sammanhållningen. Det blir allt svårare att tillämpa 
rätten till en anständig bostad till rimligt pris, som är en förutsättning för andra grundläggande 
rättigheter.

                                               
1 Källa: Europe Information Service SA
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Social integrering bör bygga på ett tillräckligt utbud av subventionerade bostäder till rimligt 
pris och av god kvalitet för att avvärja hälsoproblem. I arbetet med social integrering behövs 
också medel för att bekämpa energifattigdom och objektiva och transparenta kriterier för 
tilldelning av bostäder enligt en lämplig ledningsstruktur för att främja en samordnad strategi 
och socialt blandat boende och på så sätt bekämpa diskriminering. 

Att investera i subventionerat boende är också att reagera på en åldrande befolkning och 
äldres vårdbehov, ungdomars specifika problem samt integrering av marginaliserade grupper 
och hemlösa. 

Att investera i subventionerat boende är också att ekonomiskt stödja byggsektorn som har 
drabbats hårt av krisen. liksom renoveringssektorn, särskilt när det gäller värmeisolering och 
förnybar energi, som är sektorer som leder till större effektivitet och gröna lokala jobb som 
inte går att utlokalisera.

Bostadssektorn är den sektor där de största energibesparingarna kan göras näst efter 
transportsektorn. Subventionerat boende kan således bidra till att klimatmålen i Europa 
2020-strategin uppnås och på så sätt kan miljökrisen angripas, samtidigt som hushållens 
energiräkningar och energiberoendet minskas. 

Ett tillräckligt utbud av subventionerat boende bidrar till att dämpa cyklerna på 
bostadsmarknaden och begränsa prisbubblor som destabiliserar ekonomierna. Det bör tas 
större hänsyn till investeringarna i subventionerat boende i unionens system för 
makroekonomisk och budgetmässig övervakning.

Det bör framhållas att strukturfonderna och lån från Europeiska investeringsbanken har ett 
mervärde för att stimulera investeringarna i subventionerat boende. Dessa medel gör det 
framför allt möjligt att utveckla fortbildning och yrkesutbildning inom grön energi och att 
skapa tusentals lokala och anständiga arbetstillfällen som inte går att utlokalisera. Det bör 
anslås tillräckliga belopp till detta i nästa fleråriga budgetram och det bör bli lättare att ansöka 
om medlen, liksom att använda medel som inte utnyttjats till subventionerat boende. 


