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Kim Van Sparrentak
Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd
(2019/2187(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0247/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u 
affordabbli għal kulħadd

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-akkomodazzjoni hija ħtieġa bażika tal-bniedem; billi l-aċċess għal 
akkomodazzjoni diċenti huwa prekundizzjoni u l-bażi għal ħajja tal-bniedem b'dinjità;

B. billi l-akkomodazzjoni hija kompetenza esklussiva tal-Istati Membri; billi l-
akkomodazzjoni fl-Istati Membri hija prinċipalment ipprovduta mis-suq permezz tal-
mekkaniżmu tal-provvista u d-domanda; billi s-suq mhux dejjem jipprovdi aċċess għal 
akkomodazzjoni diċenti għall-gruppi bl-introjtu l-aktar baxx, u billi, f'dan ir-rigward, l-
għoti ta' akkomodazzjoni huwa kompitu importanti li jirrikjedi politiki xierqa;

C. billi s-swieq tal-akkomodazzjoni tal-Istati Membri u fi ħdanhom ivarjaw b'mod 
sostanzjali minħabba d-differenzi fl-ippjanar spazjali, fir-regolamenti dwar it-tqassim 
f'żoni, fil-leġiżlazzjoni fiskali u fir-regolamenti finanzjarji; billi f'xi Stati Membri 
hemm, proporzjonalment, ħafna aktar kerrejja milli fi Stati Membri oħra; billi f'xi Stati 
Membri ċ-ċittadini jridu jinvestu aktar mill-kapital proprju tagħhom milli fi Stati 
Membri oħra, u xi drabi ħafna aktar; billi l-Istati Membri huma differenti fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament bankarju u t-tnaqqis tal-imgħax fuq is-self ipotekarju; billi 
l-maġġoranza tal-popolazzjoni ta' kull Stat Membru għexet f'abitazzjonijiet okkupati 
mis-sidien fl-2018, bil-proporzjon li jvarja minn 51.4 % fil-Ġermanja għal 96.4 % fir-
Rumanija1;

D. billi l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni huma l-akbar spiża għall-unitajiet domestiċi fl-
Unjoni Ewropea; billi f'ħafna reġjuni u bliet, il-persuni b'introjtu baxx qed isibuha 

1 Eurostat, statistika dwar l-akkomodazzjoni.
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dejjem aktar diffiċli biex isibu dar; billi l-kiri huwa aktar komuni fost l-unitajiet 
domestiċi foqra u ż-żieda fl-ispejjeż tal-akkomodazzjoni għalhekk ikollha impatt 
sproporzjonat fuq il-kerrejja;

E. billi skont il-Eurostat, unità domestika tkun mgħobbija żżejjed meta l-ispejjeż totali tal-
akkomodazzjoni jirrappreżentaw aktar minn 40 % tal-introjtu disponibbli tagħha; billi 
fl-2018, 9.6 % tal-popolazzjoni tal-UE nefqet 40 % jew aktar tal-introjtu tal-unità 
domestika tagħha fuq l-akkomodazzjoni; billi fi 11-il Stat Membru, inqas minn 6 % tal-
popolazzjoni għexet f'unitajiet domestiċi mgħobbija żżejjed bl-ispejjeż tal-
akkomodazzjoni, filwaqt li r-rata tal-piż żejjed tal-ispiża tal-akkomodazzjoni kienet 
10 % jew aktar fir-Rumanija (10.3 %), il-Ġermanja (14.2 %), id-Danimarka (14.7 %) u 
l-Bulgarija (17.9 %); billi fil-Greċja, 39,5 % tal-popolazzjoni kienet mgħobbija żżejjed 
bl-ispejjeż tal-akkomodazzjoni2;

F. billi n-natura tal-problema tal-akkomodazzjoni tvarja b'mod sostanzjali bejn l-Istati 
Membri u bejn reġjuni differenti fi ħdan l-Istati Membri; billi l-kapital barrani jiġi 
prinċipalment investit fis-suq tal-proprjetà immobbli ta' ċentri urbani kbar; billi hemm 
domanda dejjem tikber għal akkomodazzjoni fi bliet kbar, speċjalment fost iż-żgħażagħ 
u l-persuni b'livell għoli ta' edukazzjoni; billi l-ispejjeż għoljin tal-kostruzzjoni u l-
proċeduri tal-ippjanar kumplessi u burokratiċi jikkawżaw dewmien twil fil-kostruzzjoni 
ta' bini ġdid, li min-naħa tiegħu jirriżulta f'inkapaċità li wieħed ilaħħaq maż-żieda fid-
domanda għad-djar; billi dan fl-aħħar mill-aħħar jgħolli l-prezzijiet; billi l-inflazzjoni 
fil-prezzijiet tad-djar u l-ispejjeż għoljin tal-kera fil-bliet il-kbar qed jostakolaw il-
prospetti ta' impjieg ta' miljuni ta' ħaddiema żgħażagħ3, filwaqt li, fl-istess ħin, gruppi 
b'introjtu aktar baxx u medju qed jiġu esklużi minn żoni li qed jiżviluppaw jew ta' 
ġentrifikazzjoni u qed jitħabtu ma' arretrati fil-kera, ħlasijiet tas-self ipotekarju u 
kontijiet tal-utilitajiet; billi l-movimenti tal-immigrazzjoni minn reġjuni inqas żviluppati 
għal żoni urbani jikkontribwixxu għaż-żieda fil-prezzijiet fiċ-ċentri urbani;

G. billi l-problema tal-akkomodazzjoni mhux biss hija preżenti f'ċentri urbani dinamiċi 
ħafna u li qed jikbru, iżda taffettwa wkoll lir-reġjuni l-anqas żviluppati; billi bidliet 
ekonomiċi strutturali negattivi f'ċerti reġjuni jwasslu għal movimenti tal-popolazzjoni u 
popolazzjoni akbar fl-età, li jirriżultaw f'akkomodazzjoni ta' kwalità baxxa u rata għolja 
ta' postijiet battala;

H. billi l-fenomenu tas-slumlords (sidien ta' kwartieri foqra) huwa problema persistenti 
f'ħafna Stati Membri, minħabba t-tifqir tal-popolazzjoni, in-nuqqas ta' rispons politiku 
adegwat fil-qasam tal-akkomodazzjoni u, l-aktar importanti, l-immigrazzjoni illegali; 
billi din il-prattika toħloq riskji serji għas-saħħa u s-sikurezza u tirrikjedi rispons 
politiku urġenti;

I. billi, fuq l-eżempju tal-faċilitaturi ta' dħul klandestin ta' bnedmin, is-slumlords jisfruttaw 
il-miżerja tal-bniedem, filwaqt li jieħdu vantaġġ min-nuqqasijiet evidenti tal-politiki u s-

2 Eurostat, "Housing costs a challenge to many households" (L-ispejjeż tal-akkomodazzjoni huma sfida għal 
ħafna unitajiet domestiċi), l-20 ta' Mejju 2020.
3 Il-Bank Dinji, "EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities" 
(L-UE qed tiffaċċja kriżi ta' akkomodazzjoni affordabbli li teskludi liż-żgħażagħ minn opportunitajiet ta' xogħol 
tal-ogħla kwalità), it-8 ta' Novembru 2018.
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sistemi tal-immigrazzjoni tal-Istati Membri differenti;

J. billi l-biċċa l-kbira ta' dawk sfruttati mis-slumlords jgħixu f'żoni li diġà huma foqra; 
billi l-attività tas-slumlords tħeġġeġ l-iżvilupp dannuż kontinwu ta' dawn iż-żoni, 
b'konsegwenzi negattivi għall-abitanti tagħhom;

K. billi l-Istati Membri jimmaniġġjaw akkomodazzjoni affordabbli b'modi differenti u billi 
kull Stat Membru għandu s-sistema ta' akkomodazzjoni tiegħu stess li hija adattata 
għall-istorja, it-tradizzjoni u ċ-ċirkostanzi tiegħu stess; billi fl-Iżvezja uffiċjalment ma 
hemm l-ebda settur tal-akkomodazzjoni soċjali sussidjat u l-persuni b'introjtu aktar baxx 
jistgħu jirrikorru għall-kumpaniji muniċipali tal-akkomodazzjoni għal akkomodazzjoni 
affordabbli; billi fi Franza l-Istat jiffinanzja s-settur tal-kiri soċjali u jiddetermina min 
jista' jgħix fejn u b'kemm kera; billi fin-Netherlands kważi waħda minn kull tlett idjar 
hija unità ta' akkomodazzjoni soċjali, filwaqt li s-settur tal-kiri soċjali huwa ħafna iżgħar 
fi Stati Membri oħra; billi f'diversi Stati Membri l-istokk ta' akkomodazzjoni soċjali 
baqa' baxx wisq jew naqas b'mod drammatiku, u dan irriżulta f'listi twal ta' stennija;

L. billi huwa stmat li issa hemm tliet miljun persuna fl-UE mingħajr dar4; billi l-
Federazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali li jaħdmu mal-Persuni 
Mingħajr Dar (FEANTSA) stmat fl-2019 li mill-inqas 700 000 persuna mingħajr dar 
qed jorqdu barra jew f'akkomodazzjoni ta' emerġenza jew temporanja fi kwalunkwe lejl 
wieħed fl-UE u li dan jammonta għal żieda ta' 70 % f'għaxar snin5;

M. billi l-problema tal-persuni mingħajr dar u r-rata li qed tiżdied tagħha għandhom kemm 
kawżi personali kif ukoll individwali bħal problemi ta' saħħa mentali, abbuż tal-alkoħol, 
qgħad, divorzju u vjolenza domestika, u kawżi strutturali bħal żviluppi fis-suq tad-djar, 
kemm il-migrazzjoni legali kif ukoll illegali minn pajjiżi terzi u l-migrazzjoni tal-faqar 
fl-UE;

N. billi l-lockdowns imposti mill-gvernijiet matul il-kriżi tal-COVID-19 ikkawżaw żieda 
fil-qgħad u żieda fir-rati ta' falliment fost l-intrapriżi ż-żgħar, li min-naħa tagħhom se 
jwasslu għal żieda fid-domanda għal akkomodazzjoni soċjali u affordabbli;

O. billi d-dritt għall-proprjetà huwa dritt u prinċipju fundamentali li jrid jiġi rrispettat u 
infurzat bis-sħiħ;

1. Jenfasizza li l-akkomodazzjoni hija kompetenza esklussiva tal-Istati Membri; jistieden 
lill-Istati Membri jfasslu politiki dwar l-akkomodazzjoni biex jiżguraw akkomodazzjoni 
diċenti u affordabbli għaċ-ċittadini tagħhom, u b'hekk jappoġġjaw żieda fl-istandards 
tal-għajxien u jiżguraw ambjent ta' għajxien sikur u b'saħħtu;

2. Jinnota li diversi politiki tal-UE għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp tas-swieq tad-
djar tal-Istati Membri;

3. Jinnota li l-politika dwar ir-rata tal-imgħax baxxa tal-Bank Ċentrali Ewropew wasslet 
għal aktar kompetizzjoni fis-suq tal-proprjetà immobbli f'pajjiżi differenti, u dan 

4 Jerome Hughes, "Homelessness in EU reaches record high of 3 million" (Iċ-ċifra tal-persuni mingħajr dar tilħaq 
rekord ta' 3 miljun, Press TV, is-16 ta' Jannar 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, Rebbiegħa 2019, p. 2.
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irriżulta fi prezzijiet ogħla;

4. Jirrimarka li l-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima f'dan il-qasam għandhom 
impatt qawwi fuq l-akkomodazzjoni u l-affordabbiltà tal-akkomodazzjoni; jinnota li, 
pereżempju, id-Direttiva tal-UE dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (Direttiva 2012/27/UE) 
timponi livell għoli ħafna ta' effiċjenza fl-enerġija, b'mod partikolari għal proġetti ġodda 
ta' kostruzzjoni u bini pubbliku; jinnota li fil-Ġermanja, pereżempju, l-ispejjeż medji tal-
kostruzzjoni għall-akkomodazzjoni żdiedu b'49 % fil-perjodu mill-2000 sal-2016 u li 
15 % ta' dan jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija; iqis li r-rekwiżiti 
speċifiċi ta' din il-leġiżlazzjoni jpoġġu piż partikolarment tqil fuq ħafna reġjuni inqas 
żviluppati fl-UE;

5. Iqis li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija wasslet għall-fenomenu tal-
ġentrifikazzjoni ekoloġika, ambjentali u b'livell baxx ta' karbonju; jinnota b'mod 
partikolari li r-rekwiżiti li qed jespandu għall-akkomodazzjoni wasslu għal żidiet fil-
kera f'żoni differenti ta' akkomodazzjoni, u li dawn l-ispejjeż tal-politika dwar il-klima 
jpoġġu piż addizzjonali fuq il-kerrejja b'introjtu prinċipalment aktar baxx, li ħafna 
minnhom imbagħad jiġu mġiegħla jitilqu minn dawn iż-żoni;

6. Iqis li l-migrazzjoni għandha wkoll impatt negattiv qawwi fuq l-affordabbiltà tad-djar 
f'żoni urbani; jirrimarka li l-għadd dejjem jikber ta' immigranti qed jagħmel pressjoni 
fuq in-naħa tad-domanda tas-suq tad-djar, iżid il-kera u l-prezzijiet tad-djar u jagħmel l-
akkomodazzjoni inqas affordabbli għal familji b'introjtu baxx jew medju; iqis, 
għalhekk, li l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali għandha u trid tkun parti minn 
kwalunkwe strateġija dwar l-akkomodazzjoni;

7. Jappoġġja lill-Istati Membri li jixtiequ jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom stess u lill-familji 
tagħhom b'aċċess privileġġat għall-akkomodazzjoni soċjali;

8. Jinnota li ħafna żgħażagħ ma jistgħux jaffordjaw li jgħixu f'postijiet produttivi ħafna 
b'opportunitajiet ta' impjieg għoljin u li dan qed jostakola l-produttività u t-tkabbir 
ekonomiku; iħeġġeġ lill-Istati Membri jallokaw art pubblika mhux użata għall-iżvilupp 
tal-akkomodazzjoni, iħaffu l-proċessi ta' approvazzjoni għall-permessi tal-bini, joħolqu 
aktar konnessjonijiet tat-trasport lejn iċ-ċentru u joħolqu reġistri pubbliċi biex itejbu t-
trasparenza tal-prezzijiet tal-bejgħ tad-djar sabiex titrawwem il-kompetizzjoni bejn iż-
żoni;

9. Jirrimarka li ħafna sidien ta' proprjetajiet żgħar jipprovdu akkomodazzjoni affordabbli u 
li proprjetajiet tal-kiri fuq skala żgħira, ħafna drabi eqdem u bi spejjeż ogħla ta' 
manutenzjoni, huma aktar probabbli li jinkrew minn persuni u gruppi b'introjtu aktar 
baxx minn appartamenti aktar riċenti mmexxija minn kumpaniji; huwa tal-fehma li l-
protezzjoni żejda tal-kerrejja u l-proċeduri twal u kkumplikati ta' żgumbrament 
jiskoraġġixxu lil ħafna sidien milli jqiegħdu akkomodazzjoni għall-kiri fis-suq tal-
akkomodazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jiżguraw li l-bilanċ tar-
relazzjonijiet bejn il-kerrejja u s-sidien ma jkunx inklinat b'mod sproporzjonat favur xi 
waħda mill-partijiet u li ż-żewġ partijiet ikunu protetti; huwa tal-fehma li l-illaxkar tar-
regolamenti tal-kerrejja u s-sidien jista' jtejjeb il-provvista tal-akkomodazzjoni għall-
kiri;

10. Jinnota li f'ħafna Stati Membri s-sidien huma esposti għar-riskju li jkun hemm nies li 
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jokkupaw l-proprjetà tagħhom b'mod illegali; jirrimarka li ħafna minn dawn is-sidien 
jeħtieġu l-introjtu mill-kera biex jissupplimentaw l-introjtu tagħhom u li t-telf 
finanzjarju jista' jkun sostanzjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri, għalhekk, idaħħlu fis-seħħ 
id-dispożizzjonijiet legali meħtieġa biex jippermettu l-iżgumbrament rapidu ta' nies li 
jokkupaw il-bini b'mod illegali;

11. Jinnota li d-data dwar il-problema tal-persuni mingħajr dar hija antika jew frammentata 
fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri u li f'ħafna każijiet iċ-ċifri uffiċjali jagħtu stampa 
mhux kompluta; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li f'diversi Stati Membri, il-persuni 
mingħajr dar huma kważi inviżibbli; iqis li l-ġlieda b'suċċess kontra l-problema tal-
persuni mingħajr dar hija possibbli biss jekk il-problema tiġi kkwantifikata abbażi ta' 
statistika uffiċjali u kredibbli li tinkludi u tirrigwarda diversi gruppi soċjali affettwati; 
jistieden lill-Istati Membri jiġbru data uffiċjali u affidabbli dwar il-persuni mingħajr dar;

12. Iqis li l-iżviluppi fis-suq tal-akkomodazzjoni huma waħda mill-kawżi strutturali l-aktar 
importanti tal-problema tal-persuni mingħajr dar; huwa għalhekk tal-opinjoni li politika 
li tindirizza l-problema tal-persuni mingħajr dar tirrikjedi l-kostruzzjoni ta' 
akkomodazzjoni soċjali u appartamenti affordabbli u miżuri li jiżguraw li l-persuni 
mingħajr dar ikollhom aċċess għal dawn il-forom ta' akkomodazzjoni; jistieden lill-Istati 
Membri, barra minn hekk, ifasslu politiki preventivi b'miżuri ta' twissija bikrija biex 
jipprevjenu lin-nies milli jispiċċaw bla dar;

13. Huwa tal-fehma li kemm il-migrazzjoni minħabba l-faqar mill-Istati Membri tal-Ewropa 
tal-Lvant lejn dawk tal-Ewropa tal-Punent kif ukoll il-migrazzjoni illegali minn pajjiżi 
terzi huma mutur strutturali importanti ħafna tal-problema tal-persuni mingħajr dar; 
jistieden lill-UE, għalhekk, twaqqaf il-proċess ta' adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent u jħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu politika stretta u robusta dwar il-migrazzjoni 
u l-asil;

14. Iqis li l-ġlieda kontra l-problema tal-persuni mingħajr dar tirrikjedi wkoll politika tajba 
tas-suq tax-xogħol u miżuri mmirati lejn it-tnaqqis tal-faqar; iqis li l-vjolenza domestika 
kontra n-nisa hija kawża importanti ħafna tal-problema tan-nisa mingħajr dar u jistieden 
lill-Istati Membri jipprovdu ċentri ta' akkomodazzjoni li huma speċifikament adattati 
għall-ħtiġijiet tan-nisa mingħajr dar;

15. Iqis li l-eżempju Finlandiż wera li politika u strateġija għall-Akkomodazzjoni Qabel 
Kollox hija l-aktar għodda xierqa biex tgħin fir-riintegrazzjoni tal-persuni mingħajr dar 
għal żmien twil b'sitwazzjonijiet personali kumplessi, problemi ta' alkoħol u drogi, u 
mard mentali;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Or. en


