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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0247/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon kõigi juurdepääsu kohta korralikule ja taskukohasele 
eluasemele

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artiklit 5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et eluase on inimese põhivajadus; arvestades, et juurdepääs inimväärsele 
eluasemele on inimväärse elu eeltingimus ja alus;

B. arvestades, et eluaseme küsimused on liikmesriikide ainupädevuses; arvestades, et 
liikmesriikides pakutakse eluaset peamiselt turul pakkumise ja nõudluse mehhanismi 
kaudu; arvestades, et turg ei taga alati kõige madalama sissetulekuga rühmadele 
juurdepääsu korralikule eluasemele, ning arvestades, et seetõttu on eluaseme pakkumine 
oluline ülesanne, mis nõuab asjakohast poliitikat;

C. arvestades, et liikmesriikide eluasemeturud erinevad oluliselt ruumilise planeerimise, 
üldplaneeringu, maksualaste õigusaktide ja finantseeskirjade erinevuste tõttu; 
arvestades, et mõnes liikmesriigis on proportsionaalselt palju rohkem üürilevõtjaid, kui 
teistes liikmesriikides; arvestades, et mõnes liikmesriigis peavad inimesed investeerima 
rohkem – ja vahel palju rohkem – omakapitali, kui teistes liikmesriikides; arvestades, et 
liikmesriigid erinevad pankadepoolse rahastamise kättesaadavuse ja hüpoteeklaenu 
intresside mahaarvamise poolest; arvestades, et 2018. aastal elas enamik kõigi 
liikmesriikide elanikkonnast omaniku kasutuses olevates eluruumides, mille osakaal 
ulatub 51,4 %-st Saksamaal kuni 96,4 %-ni Rumeenias1;

D. arvestades, et eluasemekulud on Euroopa Liidus kodumajapidamiste jaoks suurimad 
kulud; arvestades, et paljudes piirkondades ja linnades on madala sissetulekuga 
inimestel üha raskem kodu leida; arvestades, et üürimine on madala sissetulekuga 
leibkondade seas tavalisem ning seetõttu avaldavad kasvavad eluasemekulud 

1 Eurostat, eluasemestatistika.
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üürilevõtjatele ebaproportsionaalset mõju;

E. arvestades, et Eurostati andmetel on leibkond eluasemekuludest ülekoormatud, kui need 
moodustavad üle 40 % leibkonna kasutada olevast tulust; arvestades, et 2018. aastal 
kulutas 9,6 % ELi elanikkonnast 40 % või rohkem oma leibkonna sissetulekust 
eluasemele; arvestades, et 11 liikmesriigis elas vähem kui 6 % elanikkonnast 
leibkondades, mis olid eluasemekuludest ülekoormatud, samas kui liiga suurte 
eluasemekulude määr ületas 10 % Rumeenias (10,3 %), Saksamaal (14,2 %), Taanis 
(14,7 %) ja Bulgaarias (17,9 %); arvestades, et Kreekas oli eluasemekuludest 
ülekoormatud 39,5 % elanikkonnast2;

F. arvestades, et eluasemeprobleemi olemus on liikmesriigiti ja liikmesriikide eri 
piirkondade lõikes väga erinev; arvestades, et väliskapitali investeeritakse peamiselt 
suurte linnakeskuste kinnisvaraturul; arvestades, et suurlinnades kasvab nõudlus 
eluasemete järele, eriti noorte ja kõrgharidusega inimeste hulgas; arvestades, et suured 
ehituskulud ning keerukad ja bürokraatlikud planeerimismenetlused põhjustavad uute 
hoonete ehitamises pikki viivitusi, mis omakorda tekitab võimetust toime tulla 
suurenenud nõudlusega eluasemete järele; arvestades, et lõppkokkuvõttes tõstab see 
hindu; arvestades, et kõrged eluasemehinnad ja suured üürikulud suuremates linnades 
takistavad miljonite noorte töötajate tööhõiveväljavaateid3, samal ajal kui madalama ja 
keskmise sissetulekuga rühmad surutakse arenevatest või gentrifitseeruvatest 
naabruskondadest kõrgete hindade tõttu välja ning neil on raskusi üürimaksete, 
hüpoteeklaenude tagasimaksete ja kommunaalteenuste arvete võlgnevuste tasumisega; 
arvestades, et sisserändevood vähem arenenud piirkondadest linnapiirkondadesse 
aitavad kaasa hinnatõusule linnakeskustes;

G. arvestades, et eluasemeprobleem ei esine mitte ainult väga dünaamilistes ja kasvavates 
linnakeskustes, vaid mõjutab ka vähem arenenud piirkondi; arvestades, et negatiivsed 
struktuursed majandusmuutused teatavates piirkondades toovad kaasa elanikkonna 
liikumise ja vananeva elanikkonna, mille tulemuseks on madala kvaliteediga eluasemed 
ja suur vabade elamispindade määr;

H. arvestades, et ebakvaliteetsete eluasemete üürileandjad (nn slummilordid) on paljudes 
liikmesriikides püsiv probleem, mis on tingitud elanikkonna vaesumisest, piisavate 
poliitiliste meetmete puudumisest eluaseme valdkonnas ja eelkõige ebaseaduslikust 
sisserändest; arvestades, et selline tegevus kujutab endast tõsist ohtu inimeste tervisele 
ja ohutusele ning nõuab kiiret poliitilist reageerimist;

I. arvestades, et inimsmugeldajate eeskujul kasutavad slummilordid ära inimeste viletsust 
ja ilmseid ebaõnnestumisi eri liikmesriikide sisserändepoliitikas ja -süsteemides;

J. arvestades, et enamik slummilordide poolt ärakasutatavatest inimestest elab 
piirkondades, mis on juba vaesunud; arvestades, et slummilordide tegevus soodustab 
nende alade jätkuvat negatiivset arengut, millel on kahjulikud tagajärjed elanikele;

2 Eurostat, „Housing costs a challenge to many households“ (Eluasemekulud on paljude leibkondade jaoks 
probleem“), 20. mai 2020.
3 Maailmapank, „EU facing affordable housing crisis from young people from high quality job opportunities“ 
(ELis valitseb taskukohase eluaseme kriis, mis jätab noored ilma kvaliteetsetest töövõimalustest), 8. november 
2018.
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K. arvestades, et liikmesriigid haldavad taskukohaseid eluasemeid erineval viisil, ning 
arvestades, et igal liikmesriigil on oma eluasemesüsteem, mis on kohandatud vastavalt 
tema ajaloole, traditsioonidele ja oludele; arvestades, et Rootsis ei ole ametlikult 
subsideeritud sotsiaalelamute sektorit ja väiksema sissetulekuga inimesed võivad 
pöörduda taskukohaste eluasemete saamiseks munitsipaalettevõtete poole; arvestades, et 
Prantsusmaal rahastab riik sotsiaalüürikorterite sektorit ja määrab kindlaks, kes võib 
sellises korteris elada ja millise üüriga; arvestades, et Madalmaades on peaaegu üks 
kolmest majast sotsiaalkorterite maja, samas kui teistes liikmesriikides on 
sotsiaalkorterite sektor palju väiksem; arvestades, et mitmes liikmesriigis on 
sotsiaalelupindade arv jäänud liiga väikeseks või on järsult vähenenud, mille tulemuseks 
on pikad ootejärjekorrad;

L. arvestades, et hinnanguliselt on ELis praegu kolm miljonit inimest, kellel ei ole kodu4; 
arvestades, et Euroopa kodututega tegelevate riiklike organisatsioonide liit (FEANTSA) 
hindas 2019. aastal, et ELis magab igal ööl väljas, viibib varjupaigas või muus ajutises 
majutuses vähemalt 700 000 kodutut ning et see tähendab kümne aasta jooksul 70 % 
kasvu5;

M. arvestades, et kodutusel ja selle kasvaval määral on nii isiklikud kui ka individuaalsed 
põhjused, nagu vaimse tervise probleemid, alkoholi kuritarvitamine, töötus, lahutus ja 
koduvägivald, ning struktuursed põhjused, nagu arengud eluasemeturul, seaduslik ja 
ebaseaduslik ränne kolmandatest riikidest, ning vaesusega seotud ränne ELi piires;

N. arvestades, et COVID-19 kriisi ajal on valitsuste kehtestatud liikumispiirangud 
suurendanud töötust ja pankrotimäära väikeettevõtjate seas, mis omakorda suurendab 
nõudlust sotsiaalsete ja taskukohaste eluasemete järele;

O. arvestades, et õigus omandile on põhiõigus ja põhimõte, mida tuleb täielikult austada ja 
jõustada;

1. rõhutab, et eluaseme küsimused kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse; kutsub 
liikmesriike üles kujundama eluasemepoliitikat, et tagada oma kodanikele korralik ja 
taskukohane eluase, soodustades sellega elatustaseme tõusu ning kindlustades ohutu ja 
tervisliku elukeskkonna;

2. märgib, et ELi eri poliitikavaldkonnad mõjutavad tugevalt liikmesriikide 
eluasemeturgude arengut;

3. märgib, et Euroopa Keskpanga madalate intressimäärade poliitika on suurendanud eri 
riikide kinnisvaraturul konkurentsi, mille tulemuseks on kõrgemad hinnad;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi kliimapoliitikal ja selle valdkonna õigusaktidel on 
tugev mõju eluasemeküsimustele ja eluaseme taskukohasusele; märgib, et näiteks ELi 
energiatõhususe direktiiviga (direktiiv 2012/27/EL) kehtestatakse väga kõrged 
energiatõhususe nõuded, eelkõige uute ehitusprojektide ja üldkasutatavate hoonete 
puhul; märgib, et näiteks Saksamaal suurenesid eluasemete keskmised ehituskulud 
2000.–2016. aastal 49 % ja et 15 % sellest tulenes energiatõhususe nõuete 

4 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“ (Kodutus on ELis rekordiliselt kõrge - 
3 miljonit), Press TV, 16. jaanuar 2020.
5 FEANTSA, „Homeless in Europe Magazine“, kevad 2019, lk 2.
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rakendamisest; on seisukohal, et nende õigusaktide konkreetsed nõuded panevad 
paljudele vähem arenenud piirkondadele ELis eriti suure koormuse;

5. on seisukohal, et energiatõhusust käsitlevate ELi õigusaktidega on kaasnenud roheline, 
keskkonnasõbralik ja vähese CO2-heitega gentrifikatsioon; märgib eelkõige, et 
eluasemega seotud nõuete rangemaks muutumine on eri elamupiirkondades toonud 
kaasa üüritõusu, ning et need kliimapoliitikast tekitatud kulud panevad lisakoormuse 
peamiselt madalama sissetulekuga üürnikele, kellest paljud on sunnitud neist 
piirkondadest lahkuma;

6. on seisukohal, et tugev negatiivne mõju eluaseme taskukohasusele linnapiirkondades on 
ka rändel; juhib tähelepanu sellele, et sisserändajate kasvav arv avaldab survet 
eluasemeturu nõudluse poolele, suurendades üüri ja eluasemehindu ning muutes 
eluaseme madala ja keskmise sissetulekuga leibkondade jaoks vähem taskukohaseks; on 
seetõttu seisukohal, et ebaseadusliku sisserände vastane võitlus peab olema iga 
eluasemestrateegia osa;

7. toetab liikmesriike, kes soovivad pakkuda oma kodanikele ja nende leibkondadele 
eelisjuurdepääsu sotsiaalmajutusele;

8. märgib, et paljud noored ei saa endale lubada elamist väga tootlikes piirkondades, kus 
on suured tööhõivevõimalused, ning et see takistab tootlikkust ja majanduskasvu; 
ergutab liikmesriike eraldama kasutamata avaliku sektori maad elamuehituse 
arendamiseks, kiirendama ehituslubade heakskiitmise menetlusi, looma rohkem 
transpordiühendusi keskustega ja asutama avalikke registreid, et parandada eluaseme 
müügihindade läbipaistvust ja edendada konkurentsi piirkondade vahel;

9. rõhutab, et paljud väikekinnisvarade omanikud pakuvad taskukohast eluaset ning et 
väikesemahulisi üürikinnisvarasid, mis on sageli vanemad ja mille hoolduskulud on 
suuremad, üürivad väiksema sissetulekuga inimesed ja rühmad suurema tõenäosusega, 
kui uuemaid suurettevõtete hallatavaid uusi kortereid; on arvamusel, et üürnike liigne 
kaitse ning pikad ja keerulised väljatõstmismenetlused heidutavad paljusid omanikke 
üüripindu eluasemeturule viimast; kutsub seetõttu liikmesriike üles tagama, et üürnike 
ja omanike vaheliste suhete tasakaal ei oleks ebaproportsionaalselt kallutatud kummagi 
poole suunas, ning et kaitstud oleksid mõlemad pooled; on seisukohal, et üürileandja-
omaniku suhteid reguleerivate eeskirjade lihtsustamine võib suurendada üüripindade 
pakkumist;

10. märgib, et paljudes liikmesriikides on omanikel oht, et skvotterid hõivavad 
ebaseaduslikult nende kinnisvara; juhib tähelepanu asjaolule, et paljud neist omanikest 
vajavad oma sissetuleku täiendamiseks üüritulu ja et rahaline kahju võib olla 
märkimisväärne; julgustab seetõttu liikmesriike kehtestama vajalikud õigussätted, et 
võimaldada skvotterite kiiret väljatõstmist;

11. märgib, et kodutust puudutavad andmed on enamikus liikmesriikides vananenud või 
killustatud, ning paljudel juhtudel annavad ametlikud andmed ebatäieliku pildi; juhib 
tähelepanu asjaolule, et mitmes liikmesriigis on kodutud peaaegu nähtamatud; on 
seisukohal, et kodutuse vastu on võimalik edukalt võidelda ainult siis, kui probleem on 
kvantifitseeritud ametliku ja usaldusväärse statistika põhjal, mis hõlmab erinevaid 
mõjutatud ühiskonnarühmi ja on nendega seotud; kutsub liikmesriike üles koguma 
kodutute kohta ametlikke ja usaldusväärseid andmeid;
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12. on seisukohal, et arengud eluasemeturul on kodutuse üks olulisemaid struktuurseid 
põhjuseid; on seetõttu arvamusel, et kodutuse vastu võitlemise poliitika nõuab 
sotsiaalkorterite ja taskukohaste korterite ehitamist ning meetmeid, mis tagavad 
kodututele juurdepääsu sellistele eluasemevormidele; kutsub lisaks liikmesriike üles 
kavandama ennetavat poliitikat koos varajase hoiatamise meetmetega, et vältida 
inimeste kodutuks jäämist;

13. on arvamusel, et vaesusega seotud ränne Ida-Euroopast Lääne-Euroopa 
liikmesriikidesse ning samuti ebaseaduslik ränne kolmandatest riikidest on väga 
olulised kodutuse struktuursed tegurid; kutsub seetõttu ELi üles peatama Lääne-Balkani 
riikide ühinemisprotsessi ning julgustab liikmesriike järgima ranget ja jõulist rände- ja 
varjupaigapoliitikat;

14. on seisukohal, et kodutuse vastu võitlemine nõuab samuti head tööturupoliitikat ja 
vaesuse vähendamisele suunatud meetmeid; on seisukohal, et naistevastane 
koduvägivald on naiste kodutuse väga oluline põhjus, ning kutsub liikmesriike üles 
looma majutuskeskusi, mis on spetsiaalselt kohandatud kodutute naiste vajadustele;

15. on seisukohal, et Soome näitel on selge, et eluasemepoliitika ja -strateegia prioriteediks 
seadmine on kõige sobivam vahend, mis aitab taasintegreerida pikaajalisi kodutuid, 
kellel on keerulised isiklikud olukorrad, alkoholi- ja narkoprobleemid ning 
vaimuhaigused;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Or. en


