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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9-0247/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pienācīgu un cenu ziņā pieņemamu mājokļu 
pieejamību visiem

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā mājoklis ir cilvēka pamatvajadzība; tā kā piekļuve pienācīgam mājoklim ir cilvēka 
cienīgas dzīves priekšnosacījums un pamats;

B. tā kā mājokļu jautājums ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē; tā kā mājokļi dalībvalstīs 
ir pakļauti galvenokārt tirgus apstākļiem, kuros darbojas piedāvājuma un pieprasījuma 
princips; tā kā tirgus apstākļos iedzīvotāju grupas ar viszemākajiem ienākumiem ne 
vienmēr var piekļūt pienācīgam mājoklim un tā kā šajā ziņā mājokļa nodrošināšana ir 
svarīgs uzdevums, kura risināšanai nepieciešama piemērota politika;

C. tā kā mājokļu tirgi būtiski atšķiras starp dalībvalstīm un dalībvalstīs telpiskās 
plānošanas, zonējuma noteikumu, nodokļu tiesību aktu un finanšu noteikumu ziņā; tā kā 
dažās dalībvalstīs ir proporcionāli daudz vairāk īrnieku nekā citās; tā kā dažās 
dalībvalstīs iedzīvotājiem šajā jomā ir jāiegulda vairāk un dažkārt pat daudz vairāk sava 
kapitāla nekā citās; tā kā dalībvalstis atšķiras piekļuves banku finansējumam un 
hipotekāro procentu atskaitījumu ziņā; tā kā 2018. gadā lielākā daļa dalībvalstu 
iedzīvotāju dzīvoja īpašnieku apdzīvotos mājokļos un minētais īpatsvars svārstījās no 
51,4 % Vācijā līdz 96,4 % Rumānijā1;

D. tā kā mājokļu izdevumi veido lielāko mājsaimniecību izdevumu daļu Eiropas Savienībā; 
tā kā daudzos reģionos un pilsētās cilvēkiem ar zemiem ienākumiem kļūst arvien grūtāk 
atrast mājokli; tā kā mājokļa īrēšana ir vairāk izplatīta nabadzīgo mājsaimniecību vidū 
un tā kā mājokļu izmaksu pieaugums nesamērīgi ietekmē īrniekus;

1 Eurostat, mājokļu statistika.
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E. tā kā saskaņā ar Eurostat datiem mājsaimniecībai uzliktais slogs ir pārmērīgs, ja kopējās 
mājokļa izmaksas veido vairāk nekā 40 % no tās rīcībā esošajiem ienākumiem; tā kā 
2018. gadā 9,6 % ES iedzīvotāju mājoklim tērēja 40 % vai vairāk no mājsaimniecības 
ienākumiem; tā kā 11 dalībvalstīs mazāk nekā 6 % iedzīvotāju dzīvoja mājsaimniecībās 
ar pārmērīgu mājokļa izmaksu slogu, bet šāds slogs skāra 10 % vai vairāk procentu 
mājsaimniecību Rumānijā (10,3 %), Vācijā (14,2 %), Dānijā (14,7 %) un Bulgārijā 
(17,9 %); tā kā Grieķijā 39,5% iedzīvotāju saskaras ar pārmērīgu mājokļu izmaksu 
slogu2;

F. tā kā mājokļu problēmas pēc būtības ievērojami atšķiras dalībvalstīs un dažādos 
dalībvalstu reģionos; tā kā ārvalstu kapitāls galvenokārt tiek ieguldīts lielu pilsētu centrā 
esošā nekustamā īpašuma tirgū; tā kā pieprasījums pēc mājokļiem palielinās lielajās 
pilsētās, jo īpaši jaunu un augsti izglītotu cilvēku vidū; tā kā augstās būvniecības 
izmaksas un sarežģītās un birokrātiskās plānošanas procedūras rada ilgstošu kavēšanos 
jaunu ēku būvniecībā un tādēļ nav iespējams apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc 
mājokļiem; tā kā tas galu galā paaugstina cenas; tā kā pārāk augstās mājokļu cenas un 
augstās īres maksas lielākajās pilsētās rada šķēršļus miljoniem gados jaunu darba 
ņēmēju nodarbinātības izredzēm3 un tajā pašā laikā iedzīvotāju grupas ar zemākiem un 
vidējiem ienākumiem nevar cenas ziņā atļauties mājokļus jaunajās dzīvojamajās vai 
ģentrifikācijas zonās, saskaroties ar tādām grūtībām kā kavēti īres, mājokļa kredīta 
atmaksas un komunālo pakalpojumu maksājumi; tā kā imigrācijas plūsmas no mazāk 
attīstītiem reģioniem uz pilsētām veicina cenu pieaugumu pilsētu centros;

G. tā kā mājokļu problēma ir sastopama ne tikai ļoti dinamiskos un augošos pilsētu centros, 
bet skar arī vismazāk attīstītos reģionus; tā kā negatīvas strukturālās ekonomiskās 
pārmaiņas konkrētos reģionos noved pie iedzīvotāju pārvietošanās un novecošanas, kas 
pasliktina mājokļu kvalitāti un palielina neapdzīvoto mājokļu īpatsvaru;

H. tā kā graustu izīrētāji daudzās dalībvalstīs rada pastāvīgu problēmu, kas saistīta ar 
iedzīvotāju nabadzību, pienācīgas politiskās reakcijas trūkumu mājokļu jomā un – pats 
svarīgākais – nelegālo imigrāciju; tā kā šāda prakse rada nopietnu risku veselībai un 
drošībai un prasa steidzamu politisku reakciju;

I. tā kā graustu izīrētāji, sekojot cilvēku kontrabandistu piemēram, savā labā izmanto 
cilvēku nožēlojamo situāciju, lai gūtu labumu no acīmredzamajām nepilnībām dažādu 
dalībvalstu imigrācijas politikā un sistēmās;

J. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju, ko graustu izīrētāji izmanto savā labā, dzīvo apgabalos, 
kuri jau ir nonākuši nabadzībā; tā kā graustu īpašnieku darbības veicina šo teritoriju 
nepārtrauktu nelabvēlīgu attīstību, negatīvi ietekmējot to iedzīvotājus;

K. tā kā dalībvalstis mājokļus par pieņemamu cenu pārvalda dažādos veidos un tā kā katrai 
dalībvalstij ir sava mājokļu sistēma, kas pielāgota tās vēsturiskajai attīstībai, tradīcijām 
un apstākļiem; tā kā Zviedrijā oficiāli nav subsidētu sociālo mājokļu sektora un cilvēki 

2 Eurostat, “Housing costs a challenge to many households” (Mājokļu izmaksu problēma daudzām 
mājsaimniecībām), 2020. gada 20. maijs.
3 Pasaules Banka, “‘EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job 
opportunities” (ES saskaras ar cenu ziņā pieejamu mājokļu krīzi, liedzot jauniešiem augstas kvalitātes 
nodarbinātības iespējas), 2018. gada 8. novembris.
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ar zemākiem ienākumiem var vērsties pie pašvaldību mājokļu uzņēmumiem, lai 
piekļūtu cenas ziņā pieejamiem mājokļiem; tā kā Francijā valsts finansē sociālo mājokļu 
īres sektoru un nosaka, kur kurš un par kādu īres maksu var dzīvot; tā kā Nīderlandē 
gandrīz katrā trešajā mājā ir kāds sociālais mājoklis, savukārt sociālo mājokļu īres 
sektors citās dalībvalstīs ir daudz mazāks; tā kā vairākās dalībvalstīs sociālo mājokļu 
daļa joprojām ir pārāk maza vai ir dramatiski samazinājusies un tā rezultātā ir 
izveidojušies gari gaidīšanas saraksti;

L. tā kā tiek lēsts, ka pašlaik Eiropas Savienībā ir trīs miljoni cilvēku, kas palikuši bez 
mājokļa4; tā kā Eiropas Nacionālo organizāciju federācija darbam ar bezpajumtniekiem 
(FEANTSA) 2019. gadā lēsa, ka vismaz 700 000 bezpajumtnieku vidēji vienā naktī ES 
pavada smagos, ārkārtas vai pagaidu izmitināšanas apstākļos un ka desmit gadu laikā šis 
rādītājs ir pieaudzis par 70 %5;

M. tā kā bezpajumtniecībai un tās pieaugumam ir gan personiski un individuāli iemesli, 
piemēram, garīgās veselības problēmas, alkohola pārmērīga lietošana, bezdarbs, 
šķiršanās un vardarbība ģimenē, gan strukturāli iemesli, piemēram, mājokļu tirgus 
attīstība, legālā un nelegālā migrācija no trešām valstīm un nabadzības izraisīta 
migrācija Eiropas Savienībā;

N. tā kā pārvietošanās ierobežojumi, ko valdības noteikušas Covid-19 krīzes laikā, ir 
izraisījuši bezdarba un mazo uzņēmumu maksātnespējas pieaugumu, kas savukārt 
palielinās pieprasījumu pēc sociāliem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem;

O. tā kā tiesības uz īpašumu ir pamattiesības un princips, kas ir pilnībā jāievēro un jāīsteno,

1. uzsver, ka mājokļu jautājumi ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē; aicina dalībvalstis 
izstrādāt mājokļu politiku tā, lai to iedzīvotājiem nodrošinātu pienācīgus un cenas ziņā 
pieejamus mājokļus un tādējādi atbalstītu dzīves līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu 
drošu un veselīgu dzīves vidi;

2. norāda, ka dažādām ES politikas jomām ir spēcīga ietekme uz dalībvalstu mājokļu tirgu 
attīstību;

3. norāda, ka Eiropas Centrālās bankas zemo procentu likmju politika ir palielinājusi 
konkurenci nekustamā īpašuma tirgū dažādās valstīs un tā rezultātā ir pieaugušas cenas;

4. norāda, ka ES klimata politika un tiesību akti šajā jomā spēcīgi ietekmē mājokļus un 
mājokļu pieejamību; norāda, ka, piemēram, ES Energoefektivitātes direktīvā (Direktīva 
2012/27/ES) ir noteikts ļoti augsts energoefektivitātes līmenis, jo īpaši jauniem 
būvniecības projektiem un sabiedriskām ēkām; norāda, ka, piemēram, Vācijā 2000.–
2016. gadā mājokļu būvniecības vidējās izmaksas palielinājās par 49 % un ka 15 % no 
šīs summas bija saistīti ar energoefektivitāti; uzskata, ka šo tiesību aktu īpašās prasības 
rada īpaši smagu slogu daudziem mazāk attīstītiem ES reģioniem;

5. uzskata, ka ES tiesību akti energoefektivitātes jomā ir noveduši pie zaļas, videi 

4 Jerome Hughes, “Homelessness in EU reaches record high of 3 million” (Bezpajumtniecība ES sasniedz 
rekordaugstu līmeni – 3 miljonus), Press TV, 2020. gada 16. janvāris.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, 2019. gada pavasaris, 2. lpp.
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draudzīgas un mazoglekļa ģentrifikācijas; jo īpaši norāda, ka pieaugošās prasības 
attiecībā uz mājokļiem ir izraisījušas īres pieaugumu dažādās mājokļu zonās un ka šīs 
klimata politikas izmaksas rada papildu slogu galvenokārt īrniekiem ar zemākiem 
ienākumiem, no kuriem daudzi pēc tam ir spiesti pamest minētās zonas;

6. uzskata, ka migrācijai ir arī spēcīga negatīva ietekme uz mājokļu pieejamību pilsētu 
teritorijās; norāda, ka pieaugošais imigrantu skaits rada spiedienu uz pieprasījumu 
mājokļu tirgū, tā ietekmē palielinās īres un mājokļu cenas un mājokļi kļūst grūtāk 
pieejami mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem; tādēļ uzskata, ka 
ikvienā mājokļu stratēģijā vajadzētu būt un ir jābūt iekļautam jautājumam par nelegālās 
imigrācijas novēršanu;

7. atbalsta dalībvalstis, kas vēlas saviem pilsoņiem un mājsaimniecībām nodrošināt 
privileģētu piekļuvi sociālajiem mājokļiem;

8. norāda, ka daudzi jaunieši nevar atļauties dzīvot vietās ar ļoti augstu ražošanas 
aktivitātes līmeni un plašām nodarbinātības iespējām un ka tas kavē produktivitāti un 
ekonomikas izaugsmi; mudina dalībvalstis neizmantoto valsts īpašumā esošo zemi 
piešķirt mājokļu būvniecībai, paātrināt būvniecības atļauju apstiprināšanas procesu, 
izveidot vairāk transporta savienojumu ar centru un izveidot publiskus reģistrus, lai 
uzlabotu mājokļu pārdošanas cenu pārredzamību nolūkā veicināt konkurenci starp 
teritorijām;

9. norāda, ka daudzi mazie namīpašnieki nodrošina mājokļus par pieņemamu cenu un ka 
maza mēroga īres īpašumus, kas bieži vien ir vecāki un kam ir augstākas uzturēšanas 
izmaksas, visticamāk īrēs cilvēki un iedzīvotāju grupas ar zemākiem ienākumiem nekā 
jaunākos korporatīvos dzīvokļus; uzskata, ka pārlieka īrnieku aizsardzība un ilgas un 
sarežģītas izlikšanas no mājokļa procedūras attur daudzus īpašniekus no īres mājokļu 
piedāvāšanas mājokļu tirgū; tādēļ aicina dalībvalstis nodrošināt, ka īrnieka un 
namīpašnieka attiecībās līdzsvars netiek nesamērīgi izjaukts par labu kādai no pusēm un 
ka abas puses tiek aizsargātas; uzskata, ka, atvieglojot īrnieku un namīpašnieku 
noteikumus, var uzlabot īres mājokļu piedāvājumu;

10. norāda, ka daudzās dalībvalstīs namīpašnieki ir pakļauti riskam, ka viņi nelikumīgie 
īrnieki ir apmetušies viņu īpašumā; norāda, ka daudziem no šiem namīpašniekiem 
ienākumi no īres ir vajadzīgi savu personīgo ienākumu papildināšanai un ka viņiem var 
rasties būtiski finansiālie zaudējumi; tādēļ mudina dalībvalstis ieviest nepieciešamos 
tiesību aktus, lai nelikumīgos īrniekus varētu ātri izlikt no mājokļa;

11. norāda, ka lielākajā daļā dalībvalstu dati par bezpajumtniecību ir novecojuši vai 
sadrumstaloti un ka daudzos gadījumos oficiālie dati sniedz nepilnīgu priekšstatu; 
norāda, ka vairākās dalībvalstīs bezpajumtnieki gandrīz nemaz netiek atspoguļoti; 
uzskata, ka sekmīga bezpajumtniecības apkarošana ir iespējama tikai tad, ja problēmu 
aplēš, pamatojoties uz oficiāliem un ticamiem statistikas datiem, kas aptver dažādas 
skartās sociālās grupas un sniedz datus par tām; aicina dalībvalstis apkopot oficiālus un 
ticamus datus par bezpajumtniekiem;

12. uzskata, ka mājokļu tirgus attīstība ir viens no svarīgākajiem bezpajumtniecības 
strukturālajiem cēloņiem; tādēļ uzskata, ka bezpajumtniecības apkarošanas politika 
prasa sociālo mājokļu un izmaksu ziņā pieejamu dzīvokļu būvniecību un pasākumus, 
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kas nodrošina bezpajumtnieku piekļuvi šādiem mājokļiem; turklāt aicina dalībvalstis 
izstrādāt preventīvu politiku ar agrīnās brīdināšanas pasākumiem, lai cilvēki nekļūtu par 
bezpajumtniekiem;

13. uzskata, ka nabadzības izraisītā migrācija no Austrumeiropas uz Rietumeiropas 
dalībvalstīm un nelegāla migrācija no trešām valstīm ir būtisks bezpajumtniecības 
strukturālais virzītājspēks; tādēļ aicina ES pārtraukt Rietumbalkānu valstu 
pievienošanās procesu un mudina dalībvalstis īstenot stingru un stabilu migrācijas un 
patvēruma politiku;

14. uzskata, ka bezpajumtniecības novēršanai ir vajadzīga arī laba darba tirgus politika un 
pasākumi nabadzības mazināšanai; uzskata, ka vardarbība ģimenē pret sievietēm ir 
būtisks sieviešu bezpajumtniecības iemesls, un aicina dalībvalstis nodrošināt 
izmitināšanas centrus, kas ir īpaši pielāgoti bezpajumtnieču vajadzībām;

15. uzskata, ka Somijas piemērs ir apliecinājis to, ka  politika un stratēģija “Mājoklis 
vispirms” ir piemērotākais instruments, ar ko var sabiedrībā reintegrēt ilglaicīgus 
bezpajumtniekus, kuriem ir sarežģīta personiskā situācija, alkohola un narkotiku 
problēmas un garīgās slimības;

16. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

Or. en


