
AM\1222168GA.docx PE662.828v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

13.1.2021 A9-0247/1

Amendment 1
Guido Reil, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Jaak Madison, France 
Jamet
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0247/2020
Kim Van Sparrentak
Rochtain ar thithíocht chuibhiúil agus inacmhainne do chách
(2019/2187(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) lena n-ionadaítear 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A9-0247/2020

maidir le rochtain ar thithíocht chuibhiúil agus inacmhainne do chách

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE);

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur bunriachtanas daonna é an tithíocht; de bhrí gur réamhchoinníoll é an 
rochtain ar thithíocht chuibhiúil do shaol faoi dhínit agus go bhfuil sé mar bhunús dó;

B. de bhrí gur inniúlacht eisiach de chuid na mBallstát é an tithíocht; de bhrí go 
soláthraíonn an margadh tithíocht sna Ballstáit trí shásra an tsoláthair agus an éilimh; de 
bhrí nach gcuireann an margadh rochtain ar thithíocht chuibhiúil ar fáil i gcónaí do na 
grúpaí is lú ioncam, agus de bhrí, i ndáil leis sin, gur cúram tábhachtach é tithíocht a 
sholáthar lena n-éilítear beartais oiriúnacha;

C. de bhrí go bhfuil difríocht mhór idir margaí tithíochta na mBallstát agus sna Ballstáit 
mar gheall ar dhifríochtaí i bpleanáil spásúlachta, i rialacháin criosúcháin, i reachtaíocht 
chánach agus i rialacháin airgeadais; de bhrí go bhfuil i bhfad níos mó tionóntaí i roinnt 
Ballstát, go comhréireach, ná i mBallstáit eile; de bhrí nach mór do shaoránaigh i roinnt 
Ballstát níos mó dá gcaipiteal féin a infheistiú ná i mBallstáit eile, agus uaireanta i 
bhfad níos mó; de bhrí go bhfuil difríocht idir na Ballstáit ó thaobh rochtain ar 
chreidmheas bainc agus asbhaint úis mhorgáiste; de bhrí go raibh cónaí ag tromlach an 
daonra i ngach Ballstát i dteach úinéir-áitithe in 2018, le cion idir 51.4% sa Ghearmáin 
agus 96.4% sa Rómáin1;

D. de bhrí gurb iad speansais tithíochta an speansas is mó do theaghlaigh san Aontas 
Eorpach; de bhrí, i roinnt mhaith réigiún agus cathracha, go bhfuil sé ag éirí níos deacra 
do dhaoine ar ioncam íseal tithíocht a aimsiú; de bhrí go bhfuil tithíocht a fháil ar cíos 
níos coitianta i measc teaghlach bocht agus go bhfuil tionchar díréireach ag costais 
mhéadaitheacha tithíochta ar thionóntaí dá bhrí sin;

1 Eurostat, staidreamh tithíochta.
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E. de bhrí, de réir Eurostat, go bhfuil ró-ualach ar theaghlach i gcás inarb ionann na costais 
tithíochta iomlána agus níos mó ná 40% a n-ioncaim indiúscartha; de bhrí gur chaith 
9.6% de dhaonra AE 40% nó níos mó dá n-ioncam teaghlaigh ar thithíocht in 2018; de 
bhrí, in 11 Bhallstát, go raibh níos lú ná 6% den daonra ina gcónaí i dteaghlaigh a raibh 
ró-ualach orthu de bharr costais tithíochta, agus gurbh ionann an ráta ró-ualaigh maidir 
le costas tithíochta agus 10% nó níos mó sa Rómáin (10.3%), sa Ghearmáin (14.2%), sa 
Danmhairg (14.2%) agus sa Bhulgáir (17.9%); de bhrí go raibh ró-ualach ar 39.5% den 
daonra sa Ghréig de bharr costais tithíochta2;

F. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór i gcineál na faidhbe tithíochta i measc na mBallstát 
agus i measc réigiún éagsúil laistigh de na Ballstáit; de bhrí go ndéantar caipiteal 
eachtrach a infheistiú go príomha i margadh an eastáit réadaigh i limistéir uirbeacha 
móra; de bhrí go bhfuil éileamh méadaitheach ar thithíocht i gcathracha móra, go 
háirithe i measc daoine óga agus daoine ardoilte; de bhrí go mbíonn moill fhada ar 
thógáil foirgneamh nua mar gheall ar chostais arda tógála agus nósanna imeachta 
pleanála casta agus maorlathacha, rud a fhágann nach féidir coinneáil suas leis an 
éileamh méadaithe ar thithíocht; de bhrí go bhfagann sé sin go dtagann méadú ar 
phraghsanna ar deireadh; de bhrí go bhfuil praghsanna tithíochta boilscithe agus costais 
arda cíosa i gcathracha móra ina mbacainn ar dheiseanna fostaíochta na milliún oibrí 
óg3, agus ag an am céanna, go bhfuil grúpaí ar ioncam íseal agus ar mheánioncam á n-
eisiamh ó limistéir atá i mbéal forbartha agus uaislithe mar gheall ar phraghasanna arda 
agus go bhfuil siad ag streachailt le riaráistí cíosa, aisíocaíochtaí morgáiste agus billí 
fóntais; de bhrí go gcuireann gluaiseachtaí imirce ó réigiúin bheagfhorbartha go 
lárionaid uirbeacha le praghasanna méadaitheacha i lárionaid uirbeacha;

G. de bhrí nach amháin go bhfuil fadhb na tithíochta ag cur isteach ar limistéir uirbeacha 
dinimiciúla atá ag fás, ach go bhfuil tionchar aici freisin ar na réigiúin is lú forbairt; de 
bhrí go leanann gluaiseachtaí daonra agus daonra scothaosta as athruithe eacnamaíocha 
struchtúrtha diúltacha i réigiúin áirithe, as a n-eascraíonn tithíocht ar chaighdeán íseal 
agus ráta ard tithíochta neamháitrithe;

H. de bhrí gur fadhb leanúnach é feiniméan na dtiarnaí slumaí i roinnt mhaith Ballstát, de 
bharr bhochtaineacht an dhaonra, easpa freagartha polaitiúla leordhóthanaí i réimse na 
tithíochta agus, níos tábhachtaí fós, de bharr inimirce neamhdhleathach; de bhrí go 
bhfuil rioscaí tromchúiseacha sláinte agus sábháilteachta ag baint leis an gcleachtas sin 
agus go bhfuil freagairt pholaitiúil phráinneach ag teastáil ina leith;

I. de bhrí, ag leanúint shampla na smuigléirí daoine, go ndéanann tiarnaí slumaí ainnise an 
duine a shaothrú, trí leas a bhaint as clistí follasacha bheartais agus chórais inimirce na 
mBallstát éagsúil;

J. de bhrí go bhfuil cónaí ag an gcuid is mó de na daoine a dhéanann tiarnaí slumaí 
dúshaothrú orthu i limistéir atá bocht cheana féin; de bhrí go gcuireann gníomhaíocht na 
dtiarnaí slumaí le forbairt leanúnach dhíobhálach na limistéar sin, as a leanann 
iarmhairtí diúltacha dá n-áitritheoirí;

2 Housing costs a challenge to many households, [Costais tithíochta ina ndúshlán do go leor teaghlach], Eurostat, 
an 20 Bealtaine 2020.
3 EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities, an Banc 
Domhanda, an 8 Samhain 2018.
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K. de bhrí go ndéanann na Ballstáit bainistiú ar thithíocht inacmhainne ar bhealaí éagsúla 
agus de bhrí go bhfuil a chóras tithíochta féin ag gach Ballstát atá oiriúnaithe dá stair, dá 
thraidisiún agus dá imthosca féin; de bhrí nach bhfuil aon earnáil tithíochta sóisialta atá 
fóirdheonaithe go hoifigiúil sa tSualainn agus gur féidir le daoine a bhfuil ioncam níos 
ísle acu dul chuig cuideachtaí bardasacha tithíochta chun tithíocht inacmhainne a fháil; 
de bhrí go ndéanann an stát maoiniú ar earnáil na gcíosanna sóisialta sa Fhrainc agus go 
gcinneann sí cé na daoine ar féidir leo tithíocht a fháil, cá háit a mbeidh cónaí acu agus 
cén cíos a bheidh le híoc acu; de bhrí, san Ísiltír, gur aonad tithíochta sóisialta atá i 
mbeagnach teach amháin as gach trí theach, agus gur lú go mór earnáil na gcíosanna 
sóisialta i mBallstáit eile; de bhrí go bhfuil stoc na tithíochta sóisialta fós ró-íseal i 
roinnt mhaith Ballstát nó go bhfuil laghdú mór tagtha air, agus go bhfuil liostaí feithimh 
fada ann mar thoradh air sin;

L. de bhrí go meastar go bhfuil trí mhilliún duine san Aontas anois gan dídean4; de bhrí 
gur mheas Cónaidhm Eorpach na nEagraíochtaí Náisiúnta atá ag Obair le daoine gan 
Dídean (FEANTSA) in 2019 go bhfuil 700 000 duine gan dídean ar a laghad ag codladh 
lasmuigh nó i lóistín éigeandála nó sealadach ar aon oíche amháin in AE agus gurb 
ionann é sin agus méadú de 70% thar thréimhse deich mbliana5;

M. de bhrí go bhfuil cúiseanna pearsanta agus indibhidiúla araon ann le teacht chun cinn na 
heaspa dídine agus an ráta mhéadaithe de amhail fadhbanna meabhairshláinte, mí-úsáid 
alcóil, dífhostaíocht, colscaradh agus foréigean teaghlaigh, mar aon le cúiseanna 
struchtúracha amhail forbairtí i margadh na tithíochta, imirce dleathach agus 
neamhdhleathach ó thríú tíortha agus imirce de bharr na bochtaineachta laistigh de AE;

N. de bhrí go bhfuil dífhostaíocht ag dul i méid agus go bhfuil méadú ag teacht ar rátaí 
féimheachta i measc fiontar beag de bharr na n-orduithe dianghlasála arna bhforchur ag 
rialtais le linn ghéarchéim COVID-19, agus go dtiocfaidh méadú ar an éileamh ar 
thithíocht shóisialta agus inacmhainne dá réir sin;

O. de bhrí gur ceart agus prionsabal bunúsach é an ceart chun maoine nach mór a urramú 
go hiomlán agus a fhorfheidhmiú;

1. ag cur béim ar an bhfíoras gur inniúlacht eisiach de chuid na mBallstát é an tithíocht; á 
iarraidh ar na Ballstáit beartais tithíochta a dhearadh chun tithíocht chuibhiúil agus 
inacmhainne a áirithiú dá saoránaigh, rud a thacóidh le méadú ar chaighdeáin 
mhaireachtála agus a ráthóidh timpeallacht maireachtála slán agus sláintiúil;

2. á thabhairt dá haire go bhfuil tionchar láidir ag beartais éagsúla AE ar fhorbairt mhargaí 
tithíochta na mBallstát;

3. á thabhairt dá haire go raibh beartas ráta ísil úis an Bhainc Ceannais Eorpaigh ina chúis 
le níos mó iomaíochta i margadh an eastáit réadaigh i dtíortha éagsúla, rud as a lean 
praghasanna níos airde;

4. á chur i bhfios go bhfuil tionchar láidir ag beartas agus reachtaíocht aeráide AE sa 
réimse sin ar thithíocht agus ar inacmhainneacht tithíochta; á thabhairt dá haire, mar 
shampla, le Treoir an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh (Treoir 2012/27/AE) 

4 Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Jerome Hughes, Press TV, an 16 Eanáir 2020.
5 Homeless in Europe Magazine, FEANTSA, Earrach 2019, lch. 2.
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go bhforchuirtear leibhéal fíor-ard éifeachtúlachta fuinnimh, go háirithe maidir le 
tionscadail nua tógála agus foirgneamh poiblí; á thabhairt dá haire, sa Ghearmáin, mar 
shampla, gur tháinig méadú de 49% ar mheánchostais tógála i ndáil le tithíocht sa 
tréimhse ó 2000 go 2016 agus go bhfuil 15% de sin mar thoradh ar chur chun feidhme 
na héifeachtúlachta fuinnimh; á mheas go gcuireann ceanglais sonracha na reachtaíochta 
sin ualach thar a bheith trom ar roinnt mhaith réigiún beagfhorbartha san Aontas;

5. á mheas gur lean uaisliú glas, comhshaoil agus ísealcharbóin as reachtaíocht AE maidir 
le héifeachtúlacht fuinnimh; á thabhairt dá haire, go háirithe, gur lean méaduithe cíosa i 
limistéir éagsúla tithíochta as na ceanglais mhéadaitheacha le haghaidh tithíochta, agus 
go gcuireann na costais sin maidir le beartas aeráide ualach breise ar thionóntaí atá ar 
ioncam íseal den chuid is mó, a bhfuil iallach ar go leor acu na limistéir sin a fhágáil dá 
bhrí sin;

6. á mheas go bhfuil tionchar láidir diúltach freisin ag imirce ar inacmhainneacht tithíochta 
i limistéir uirbeacha; á chur i bhfios, de bharr líon méadaitheach na n-imircigh, go 
bhfuil brú ar an taobh éilimh den mhargadh tithe, go bhfuil méadú ag teacht ar 
phraghasanna cíosanna agus tithe agus nach bhfuil tithíocht chomh inacmhainne do 
theaghlaigh ísealioncaim agus meánioncaim; á mheas, dá bhrí sin, gur cheart go mbeadh 
agus nach mór go mbeadh an comhrac i gcoinne na hinimirce neamhdhleathaí mar 
chuid d’aon straitéis tithíochta;

7. ag tacú leis na Ballstáit ar mian leo rochtain phribhléidithe ar thithíocht shóisialta a 
sholáthar dá saoránaigh féin agus dá dteaghlaigh;

8. á thabhairt dá haire nach bhfuil sé d’acmhainn ag roinnt mhaith daoine óga cónaí in 
áiteanna an-tairgiúla ina bhfuil deiseanna maithe fostaíochta agus gur bacainn é sin ar 
thairgiúlacht agus ar fhás eacnamaíoch; ag moladh do na Ballstáit talamh poiblí nach n-
úsáidtear a chur i leataobh le haghaidh forbairt tithíochta, chun dlús a chur le próisis 
formheasa i ndáil le ceadanna tógála, níos mó naisc iompar chuig an lár a chruthú agus 
clárlanna poiblí a chruthú chun feabhas a chur ar thrédhearcacht phraghasanna díola 
tithí chun iomaíochas idir limistéir a chothú;

9. á chur i bhfios go gcuireann roinnt mhaith úinéirí réadmhaoine ar mhionscála tithíocht 
inacmhainne ar fáil agus gur dóchúla go ndéanfaidh daoine agus grúpaí atá ar ioncam 
íseal réadmhaoin cíosa ar mhionscála a fháil ar cíos, ar minic é a bheith níos sine agus a 
mbíonn costais chothabhála níos airde ag gabháil leis, seachas arasáin nua arna 
mbainistiú ag corparáidí a fháil ar cíos; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go 
ndíspreagtar roinnt mhaith úinéirí ó chóiríocht ar cíos a chur ar an margadh tithíochta de 
bharr róchosaint tionóntaí agus nósanna imeachta fadálacha agus casta maidir le 
díshealbhú; á iarraidh, dá bhrí sin, go n-áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh 
cothromaíocht an chaidrimh idir an tionóntaí agus an t-úinéir claonta go díréireach i 
bhfábhar ceachtar páirtí agus go ndéanfar cosaint a thabhairt don dá pháirtí; á chur in iúl 
go bhfuil sí den tuairim gur féidir feabhas a chur ar sholáthar tithíochta ar cíos trí 
rialacháin tionónta-úinéara a mhaolú;

10. á thabhairt dá haire, i roinnt mhaith Ballstát, go bhfuil úinéirí neamhchosanta ar an 
riosca go ndéanfaidh suiteoirí a réadmhaoin a áitiú go neamhdhleathach; á chur i bhfios 
go bhfuil ioncam cíosa ag teastáil ó roinnt mhaith de na húinéirí sin chun a n-ioncam a 
fhorlíonadh agus gur féidir na caillteanais airgeadais a bheith substaintiúil; ag moladh 



AM\1222168GA.docx PE662.828v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

do na Ballstáit, dá bhrí sin, forálacha riachtanacha dlí a chur i bhfeidhm chun 
díshealbhú gasta suiteoirí a cheadú;

11. á thabhairt dá haire go bhfuil na sonraí maidir le heaspa dídine sean agus ilroinnte i 
bhformhór na mBallstát agus go dtugann figiúirí oifigiúla léiriú neamhiomlán i mórán 
cásanna; á chur i bhfios go bhfuil daoine gan dídean beagnach dofheicthe i roinnt 
mhaith Ballstát; á mheas nach féidir easpa dídine a chomhrac go rathúil mura rud é go 
ndéantar an fhadhb a chainníochtú ar bhonn staidreamh oifigiúil, inchreidte lena 
gcuimsítear na grúpaí sóisialta atá buailte, agus a bhaineann leis na grúpaí sin; á iarraidh 
ar na Ballstáit staidreamh oifigiúil agus iontaofa maidir le daoine gan dídean a thiomsú;

12. á mheas go bhfuil forbairtí i margadh na tithíochta ar cheann de na cúiseanna 
struchtúracha is tábhachtaí atá leis an easpa dídine; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, 
da bhrí sin, le beartas chun dul i ngleic leis an easpa dídine, go n-éilítear tógáil 
tithíochta sóisialta agus arasán inacmhainne agus bearta lena n-áirithítear go mbeidh 
rochtain ag daoine gan dídean ar na foirmeacha tithíochta sin; á iarraidh ar na Ballstáit, 
thairis sin, beartais choisctheacha a dhearadh a bhfuil bearta réamhrabhaidh ag gabháil 
leo chun cosc a chur ar dhaoine a bheith gan dídean;

13. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur tosca tábhachtacha struchtúracha den easpa 
dídine iad an imirce de bharr na bochtaineachta ó Oirthear na hEorpa chuig Ballstáit 
Iarthar na hEorpa agus an imirce neamhdhleathach ó thríú tíortha; á iarraidh ar AE, dá 
bhrí sin, deireadh a chur le próiseas aontachais thíortha na mBalcán Thiar agus ag 
spreagadh na mBallstát beartas imirce agus tearmainn dian agus láidir a shaothrú;

14. á mheas go n-éilítear leis an gcomhrac i gcoinne na heaspa dídine beartas dea-
fheidhmiúil maidir le margadh an tsaothair freisin agus bearta arb é is aidhm dóibh an 
bhochtaineacht a laghdú; á mheas gur cúis fíor-thábhachtach le heaspa dídine i measc na 
mban é an foréigean teaghlaigh i gcoinne na mban agus á iarraidh ar na Ballstáit forail a 
dhéanamh maidir le hionaid chóiríochta atá oiriúnaithe go sonrach do riachtanais na 
mban gan dídean;

15. á mheas gur léirigh sampla na Fionnlainne gurb é beartas agus straitéis ‘Tithíocht ar 
dTús’ an uirlis is oiriúnaí chun cabhrú le daoine atá gan dídean go fadtréimhseach, a 
bhfuil cúinsí pearsanta casta agus fadhbanna alcóil agus drugaí acu agus 
meabhairghalair orthu, imeascadh arís;

16. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

Or. en


