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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0247/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la accesul la locuințe decente și la prețuri 
abordabile pentru toți

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât a avea o locuință reprezintă o nevoie umană fundamentală; întrucât accesul la 
locuințe decente este o condiție prealabilă și baza pentru o viață demnă;

B. întrucât locuințele țin de competența exclusivă a statelor membre; întrucât locuințele din 
statele membre sunt furnizate în principal de piață prin intermediul mecanismului cererii 
și ofertei; întrucât piața nu oferă întotdeauna acces la locuințe decente grupurilor cu cele 
mai mici venituri și întrucât, în acest sens, furnizarea de locuințe este o sarcină 
importantă, care necesită politici adecvate;

C. întrucât piețele locuințelor din statele membre diferă substanțial ca urmare a diferențelor 
în ceea ce privește amenajarea teritoriului, reglementările privind zonarea, legislația 
fiscală și reglementările financiare; întrucât în unele state membre există, proporțional, 
mult mai mulți chiriași decât în alte state membre; întrucât, în unele state membre, 
cetățenii trebuie să investească mai mult din capitalul propriu decât în alte state membre 
și uneori mult mai mult; întrucât statele membre diferă în ceea ce privește accesul la 
finanțare bancară și la deducerea dobânzilor ipotecare; întrucât majoritatea populației 
din fiecare stat membru locuia în locuințe proprietate personală în 2018, proporția 
variind între 51,4 % în Germania și 96,4 % în România1;

D. întrucât cheltuielile cu locuința reprezintă proporția cea mai mare de cheltuieli pentru 
gospodăriile din Uniunea Europeană; întrucât, în multe regiuni și orașe, persoanelor cu 
venituri mici le este din ce în ce mai greu să își găsească o locuință; întrucât închirierea 

1 Eurostat, statistici privind locuințele.
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este mai frecventă în rândul gospodăriilor sărace, iar creșterea costurilor cu locuința are, 
prin urmare, un impact disproporționat asupra chiriașilor;

E. întrucât, potrivit Eurostat, o gospodărie este împovărată atunci când costurile totale cu 
locuința reprezintă peste 40 % din venitul său disponibil; întrucât, în 2018, 9,6 % din 
populația UE a cheltuit cel puțin 40 % din venitul familiei pentru locuință; întrucât, în 
11 state membre, mai puțin de 6 % din populație locuia în gospodării împovărate de 
costurile cu locuința, în timp ce rata costurilor excesive legate de locuințe a fost de 10 % 
sau mai mult în România (10,3 %), Germania (14,2 %), Danemarca (14,7 %) și Bulgaria 
(17,9 %); întrucât în Grecia, 39,5% din populație trăia sub povara costurilor legate de 
locuințe2;

F. întrucât natura problemei locuințelor variază substanțial de la un stat membru la altul și 
de la o regiune la alta în cadrul statelor membre; întrucât capitalul străin este investit în 
principal pe piața imobiliară a marilor centre urbane; întrucât există o cerere tot mai 
mare de locuințe în orașele mari, în special în rândul tinerilor și al persoanelor cu studii 
superioare; întrucât costurile ridicate de construcție și procedurile complexe și 
birocratice de planificare conduc la întârzieri mari în construcția de clădiri noi, ceea ce 
face, la rândul său, imposibil să se țină pasul cu cererea tot mai mare de locuințe; 
întrucât acest lucru duce, în cele din urmă, la creșterea prețurilor; întrucât prețurile 
ridicate ale locuințelor și costurile ridicate ale chiriei în orașele mari obstrucționează 
perspectivele de angajare ale milioane de tineri lucrători3 și în același timp grupurile cu 
venituri mici și medii sunt îndepărtate din zonele în curs de dezvoltare sau de 
gentrificare și se confruntă plata restanțelor la chirii, rambursări ipotecare și facturi la 
utilități; întrucât mișcările de imigrație din regiunile mai puțin dezvoltate către zonele 
urbane contribuie la creșterea prețurilor în centrele urbane;

G. întrucât problema locuințelor este prezentă nu numai în centrele urbane foarte dinamice 
și în creștere, ci afectează și regiunile cel mai puțin dezvoltate; întrucât schimbările 
economice structurale negative din anumite regiuni conduc la mișcări ale populației și la 
îmbătrânire demografică, ceea ce duce la locuințe de slabă calitate și la o rată ridicată a 
locurilor de muncă vacante;

H. întrucât fenomenul proprietarilor indolenți este o problemă persistentă în multe state 
membre, din cauza sărăcirii populației, a lipsei unui răspuns politic adecvat în domeniul 
locuințelor și, mai ales, a imigrației ilegale; întrucât această practică prezintă riscuri 
grave pentru sănătate și siguranță și necesită un răspuns politic urgent;

I. întrucât, urmând exemplul persoanelor care introduc ilegal migranți, proprietarii de 
locuințe indolenți exploatează mizeria umană, profitând de eșecurile evidente ale 
politicilor și sistemelor în materie de imigrație ale diferitelor state membre;

J. întrucât majoritatea celor exploatați de proprietarii indolenți trăiesc în zone care sunt 
deja sărace; întrucât activitatea proprietarilor indolenți contribuie la declinul continuu al 

2 Eurostat, Housing costs a challenge to many households (Costurile locuințelor reprezintă o provocare pentru 
multe gospodării), 20 mai 2020.
3 Banca Mondială, „UE se confruntă cu o criză a locuințelor accesibile, excluzând tinerii de la oportunități de 
locuri de muncă de înaltă calitate”, 8 noiembrie 2018.
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acestor zone, cu consecințe negative pentru locuitorii lor;

K. întrucât statele membre gestionează locuințe accesibile în moduri diferite și întrucât 
fiecare stat membru are propriul sistem de locuințe care este adaptat la propria istorie, 
tradiție și situație; întrucât în Suedia nu există în mod oficial niciun sector al locuințelor 
sociale subvenționat, iar persoanele cu venituri mai mici pot apela la societățile 
municipale de locuințe pentru locuințe accesibile; întrucât, în Franța, statul finanțează 
sectorul chiriilor sociale și stabilește cine poate locui unde și la ce chirie; întrucât, în 
Țările de Jos, aproape una din trei case este o unitate de locuințe sociale, în timp ce 
sectorul închirierilor sociale este mult mai mic în alte state membre; întrucât, în mai 
multe state membre, stocul de locuințe sociale a rămas mult prea scăzut sau a scăzut 
dramatic, ceea ce a condus la liste lungi de așteptare;

L. întrucât se estimează că în prezent există trei milioane de persoane în UE fără casă4; 
întrucât Federația Europeană a Organizațiilor Naționale care lucrează cu persoanele fără 
adăpost (FEANTSA) a estimat în 2019 că într-o noapte în UE, cel puțin 700 000 de 
persoane fără adăpost dorm sub cerul liber sau se află în spații de cazare de urgență sau 
temporare, ceea ce reprezintă o creștere de 70 % într-un deceniu5;

M. întrucât lipsa de adăpost și rata sa în creștere au cauze atât personale, cât și individuale, 
cum ar fi probleme de sănătate mintală, abuzul de alcool, șomajul, divorțul și violența 
domestică, precum și cauze structurale, cum ar fi evoluțiile de pe piața locuințelor, 
migrația legală și ilegală din țările terțe și migrația legată de sărăcie în cadrul UE;

N. întrucât măsurile de izolare impuse de guverne în timpul crizei provocate de pandemia 
de COVID-19 au cauzat creșterea șomajului și creșterea ratelor de faliment în rândul 
întreprinderilor mici, ceea ce, la rândul său, va duce la o creștere a cererii de locuințe 
sociale și accesibile;

O. întrucât dreptul de proprietate este un drept fundamental și un principiu care trebuie 
respectat și aplicat pe deplin;

1. subliniază că legislația în materie de locuințe ține de competența exclusivă a statelor 
membre; invită statele membre să elaboreze politici în domeniul locuințelor pentru a 
asigura locuințe decente și la prețuri accesibile pentru cetățenii lor, sprijinind astfel 
creșterea nivelului de trai și asigurând un mediu de viață sigur și sănătos;

2. constată că diferite politici ale UE au un impact puternic asupra dezvoltării piețelor 
locuințelor din statele membre;

3. ia act de faptul că politica ratelor scăzute ale dobânzilor aplicată de Banca Centrală 
Europeană a condus la o concurență sporită pe piața imobiliară în diferite țări, 
determinând creșterea prețurilor;

4. subliniază că politica și legislația UE în domeniul climei au un impact puternic asupra 
locuințelor și a accesibilității financiare a locuințelor; constată că, de exemplu, Directiva 
UE privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE) impune un nivel foarte ridicat 

4 Jerome Hughes, „Lipsa de adăpost în UE atinge un nivel record de 3 milioane”, Press TV, 16 ianuarie 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, primăvara anului 2019, p. 2.
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de eficiență energetică, în special pentru noile proiecte de construcție și clădirile 
publice; constată că, în Germania, de exemplu, costurile medii de construcție pentru 
locuințe au crescut cu 49 % în perioada 2000-2016 și că 15 % din această cifră rezultă 
din punerea în aplicare a eficienței energetice; consideră că cerințele specifice ale 
acestei legislații reprezintă o povară deosebit de grea pentru multe regiuni mai puțin 
dezvoltate din UE;

5. consideră că legislația UE privind eficiența energetică a condus la fenomenul 
gentrificării ecologice, de mediu și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; constată, în 
special, că cerințele din ce în ce mai mari pentru locuințe au dus la creșterea chiriilor în 
diferite zone rezidențiale și că aceste costuri ale politicii climatice reprezintă o povară 
suplimentară pentru chiriașii predominant cu venituri mai mici, mulți dintre aceștia fiind 
apoi obligați să părăsească aceste zone;

6. consideră că migrația are, de asemenea, un impact negativ puternic asupra accesibilității 
locuințelor în zonele urbane; subliniază că numărul tot mai mare de imigranți exercită 
presiuni asupra cererii de pe piața locuințelor, ducând la creșterea chiriilor și a prețurilor 
locuințelor și reducând posibilitățile gospodăriilor cu venituri mici și medii de a avea 
acces la locuințe; consideră, prin urmare, că lupta împotriva imigrației ilegale ar trebui 
și trebuie să facă parte din toate strategiile privind locuințele;

7. sprijină statele membre care doresc să ofere propriilor cetățeni și gospodăriilor lor un 
acces privilegiat la locuințe sociale;

8. constată că mulți tineri nu își pot permite să trăiască în locuri foarte productive, cu 
posibilități bune de găsire a unui loc de muncă și că acest lucru obstrucționează 
productivitatea și creșterea economică; încurajează statele membre să aloce terenurile 
publice neutilizate pentru dezvoltarea de locuințe, să accelereze procesele de aprobare a 
autorizațiilor de construcție, să creeze mai multe legături de transport către centru și să 
creeze registre publice pentru a îmbunătăți transparența prețurilor de vânzare a 
locuințelor, pentru a stimula concurența între zone;

9. subliniază că mulți proprietari mici oferă locuințe la prețuri accesibile și că este mai 
probabil ca micile proprietăți de închiriat, adesea mai vechi și cu costuri de întreținere 
mai ridicate, să fie închiriate de persoane și grupuri cu venituri mai mici decât 
apartamentele noi gestionate de societăți; consideră că protecția excesivă a chiriașilor și 
procedurile lungi și complicate de evacuare descurajează mulți proprietari să introducă 
locuințe închiriate pe piața locuințelor; invită, prin urmare, statele membre să se asigure 
că echilibrul relațiilor dintre chiriași nu este înclinat în mod disproporționat în favoarea 
niciuneia dintre părți și că ambele părți sunt protejate; este de părere că relaxarea 
normelor privind relațiile dintre proprietari și chiriași poate îmbunătăți oferta de 
locuințe de închiriat;

10. ia act de faptul că, în multe state membre, proprietarii sunt expuși riscului ca 
proprietățile lor să fie ocupate ilegal; subliniază că mulți dintre acești proprietari au 
nevoie de venituri din chirii pentru a-și suplimenta veniturile și că pierderile financiare 
pot fi substanțiale; încurajează, prin urmare, statele membre să pună în aplicare 
dispozițiile legale necesare pentru a permite evacuarea rapidă a persoanelor care ocupă 
ilegal locuințele;
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11. constată că datele privind persoanele fără adăpost sunt vechi sau fragmentate în 
majoritatea statelor membre și că, în multe cazuri, cifrele oficiale oferă o imagine 
incompletă; subliniază faptul că, în mai multe state membre, persoanele fără adăpost 
sunt aproape invizibile; consideră că combaterea cu succes a lipsei de adăpost este 
posibilă numai dacă problema este cuantificată pe baza unor statistici oficiale și 
credibile, care să cuprindă și să se raporteze la diferitele grupuri sociale afectate; invită 
statele membre să colecteze date oficiale despre persoanele fără adăpost;

12. consideră că evoluțiile de pe piața locuințelor reprezintă una dintre cele mai importante 
cauze structurale ale lipsei de adăpost; consideră, prin urmare, că o politică de 
combatere a lipsei de adăpost necesită construirea de locuințe sociale și de apartamente 
la prețuri accesibile, precum și măsuri care să asigure accesul persoanelor fără adăpost 
la aceste forme de locuințe; invită, de asemenea, statele membre să elaboreze politici 
preventive cu măsuri de alertă timpurie pentru a evita ca persoanele să ajungă fără 
adăpost;

13. este de părere că atât migrația legată de sărăcie dinspre Europa de Est către statele 
membre din Europa de Vest, cât și migrația ilegală din țări terțe reprezintă un factor 
structural foarte important al lipsei de adăpost; invită, prin urmare, UE să oprească 
procesul de aderare a țărilor din Balcanii de Vest și încurajează statele membre să 
urmărească o politică strictă și solidă în materie de migrație și azil;

14. consideră că lupta împotriva lipsei de adăpost necesită, de asemenea, o politică adecvată 
pentru piața forței de muncă și măsuri pentru reducerea sărăciei; consideră că violența 
domestică împotriva femeilor este o cauză foarte importantă a lipsei de adăpost în 
rândul femeilor și invită statele membre să creeze centre de cazare adaptate în mod 
specific nevoilor femeilor fără adăpost;

15. consideră că exemplul finlandez a demonstrat că o politică și o strategie care acordă 
prioritate locuințelor reprezintă instrumentul cel mai potrivit pentru a contribui la 
reintegrarea pe termen lung a persoanelor fără adăpost care se confruntă cu situații 
personale complexe, cu probleme legate de alcool și droguri și cu boli mintale;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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