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Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Jaak Madison, France 
Jamet
v mene skupiny ID

Správa A9-0247/2020
Kim Van Sparrentak
Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
(2019/2187(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0247/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému 
bývaniu pre všetkých

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže bývanie je základná ľudská potreba; keďže prístup k dôstojnému bývaniu je 
predpokladom a základom života v ľudskej dôstojnosti;

B. keďže bývanie patrí do výlučnej právomoci členských štátov; keďže bývanie v 
členských štátoch zabezpečuje najmä trh prostredníctvom mechanizmu ponuky a 
dopytu; keďže trh nie vždy poskytuje prístup k dôstojnému bývaniu skupinám s 
najnižšími príjmami a keďže v tejto súvislosti je poskytovanie bývania dôležitou 
úlohou, ktorá si vyžaduje vhodné politiky;

C. keďže trhy s bývaním v rámci členských štátoch aj medzi nimi sa podstatne líšia v 
dôsledku rozdielov v územnom plánovaní, nariadeniach o zonácii, daňových právnych 
predpisoch a finančných nariadeniach; keďže v niektorých členských štátoch existuje 
preto proporčne oveľa viac nájomcov než v iných členských štátoch; keďže v 
niektorých členských štátoch musia občania investovať viac vlastného kapitálu než v 
iných členských štátoch, pričom niekedy je tento rozdiel dosť výrazný; keďže medzi 
členskými štátmi sú rozdiely, pokiaľ ide o prístup k bankovým úverom a odpočet 
hypotekárnych úrokov; keďže v roku 2018 žila väčšina obyvateľov každého členského 
štátu vo vlastnom bývaní, pričom ich podiel sa pohyboval v rozmedzí od 51,4 % v 
Nemecku do 96,4 % v Rumunsku1;

D. keďže výdavky na bývanie predstavujú pre domácnosti v Európskej únii najväčšie 
výdavky; keďže v mnohých regiónoch a mestách je pre ľudí s nízkym príjmom čoraz 

1 Eurostat,  štatistické údaje o bývaní.
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ťažšie zabezpečiť si domov; keďže prenájom je bežnejší v prípade chudobných 
domácností a rastúce náklady na bývanie majú preto neprimeraný vplyv na nájomníkov;

E. keďže podľa Eurostatu je domácnosť nadmerne zaťažená, ak celkové náklady na 
bývanie predstavujú viac ako 40 % jej disponibilného príjmu; keďže v roku 2018 
vynaložilo na bývanie minimálne 40 % svojho príjmu 9,6 % obyvateľstva EÚ; keďže v 
11 členských štátoch žilo v domácnostiach nadmerne zaťažených nákladmi na bývanie 
menej ako 6 % obyvateľstva, zatiaľ čo záťažová hranica nákladov na bývanie dosiahla 
10 % alebo viac v Rumunsku (10,3 %), Nemecku (14,2 %), Dánsku (14,7 %) a 
Bulharsku (17,9 %); keďže v Grécku bolo nadmerne zaťažených nákladmi na bývanie 
39,5 % obyvateľstva2;

F. keďže povaha problému s bývaním sa v jednotlivých členských štátoch a v rôznych 
regiónoch členských štátov výrazne líši; keďže zahraničný kapitál sa investuje najmä do 
trhu s nehnuteľnosťami vo veľkých mestských centrách; keďže dopyt po bývaní vo 
veľkých mestách rastie, najmä medzi mladými a vysokovzdelanými ľuďmi; keďže 
vysoké stavebné náklady a zložité byrokratické postupy plánovania vedú k zdĺhavým 
oneskoreniam pri výstavbe nových budov, čo následne vedie k neschopnosti udržať 
krok so zvýšeným dopytom po bývaní; keďže sa tým v konečnom dôsledku zvyšujú 
ceny; keďže neúmerne vysoké ceny nehnuteľností a vysoké náklady na nájomné vo 
veľkých mestách bránia vyhliadkam na zamestnanie miliónov mladých pracovníkov3, 
zatiaľ čo skupiny s nižšími a strednými príjmami sú v dôsledku zvýšenia cien vytláčané 
z oblastí, ktoré sa rozvíjajú a premieňajú na bohaté štvrte, a zápasia s nedoplatkami na 
nájomnom, splátkach hypoték a účtoch za služby; keďže migračné pohyby z menej 
rozvinutých regiónov do mestských oblastí prispievajú k zvyšovaniu cien v mestských 
centrách;

G. keďže problém s bývaním sa nevyskytuje len vo veľmi dynamických a rastúcich 
mestských centrách, ale týka sa aj najmenej rozvinutých regiónov; keďže negatívne 
štrukturálne hospodárske zmeny v niektorých regiónoch vedú k pohybom obyvateľstva 
a starnutiu obyvateľstva, čo má za následok nekvalitné bývanie a vysokú mieru voľných 
pracovných miest;

H. keďže fenomén úžerníckych majiteľov je v mnohých členských štátoch pretrvávajúcim 
problémom z dôvodu znižovanie životnej úrovne obyvateľstva, nedostatočnej politickej 
reakcie v oblasti bývania a, čo je najdôležitejšie, nelegálneho prisťahovalectva; keďže 
táto praktika predstavuje vážne zdravotné a bezpečnostné riziká a vyžaduje si naliehavú 
politickú reakciu;

I. keďže podľa vzoru prevádzačov zneužívajú úžernícki majitelia ľudskú biedu, pričom 
využívajú zjavné zlyhania prisťahovaleckej politiky a systémov jednotlivých členských 
štátov;

J. keďže väčšina ľudí, ktorých vykorisťujú úžernícki majitelia, žije v oblastiach, ktoré sú 

2 Eurostat, Náklady na bývanie ako výzva pre mnohé domácnosti (Housing costs a challenge to many 
households), 20. mája 2020.
3 Svetová banka, EÚ čelí kríze v oblasti cenovo dostupného bývania, ktorá vylučuje mladých ľudí z najlepších 
pracovných príležitostí (EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job 
opportunities), 8. novembra 2018.
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beztak chudobné; keďže činnosť úžerníckych majiteľov podporuje neustály škodlivý 
rozvoj týchto oblastí, čo má negatívne dôsledky pre ich obyvateľov;

K. keďže členské štáty sa starajú o cenovo dostupné bývanie rôznymi spôsobmi a keďže 
každý členský štát má vlastný systém bývania prispôsobený jeho vlastnej histórii, 
tradícii a okolnostiam; keďže vo Švédsku oficiálne neexistuje dotované odvetvie 
sociálneho bývania a ľudia s nižším príjmom sa v snahe získať cenovo dostupné 
bývanie môžu obrátiť na obecné bytové podniky; keďže vo Francúzsku štát financuje 
sektor sociálneho prenájmu a určuje, kto môže bývať kde a za aké nájomné; keďže v 
Holandsku predstavuje takmer každý tretí dom jednotku sociálneho bývania, zatiaľ čo 
sektor sociálneho prenájmu je oveľa menší v iných členských štátoch; keďže vo 
viacerých členských štátoch je fond sociálnych bytov príliš nízky alebo sa výrazne 
zmenšil, čo viedlo k dlhým poradovníkom;

L. keďže sa odhaduje, že v súčasnosti sú v EÚ tri milióny ľudí bez domova4; keďže podľa 
odhadov Európskej federácie národných združení pracujúcich s bezdomovcami 
(FEANTSA) z roku 2019 prespáva na ulici alebo v núdzovom či dočasnom ubytovaní 
v ktorúkoľvek noc v EÚ najmenej 700 000 bezdomovcov, čo predstavuje nárast o 70 % 
za desaťročie5;

M. keďže bezdomovectvo a jeho rastúca miera majú osobné aj individuálne príčiny, ako sú 
problémy s duševným zdravím, nadmerné požívanie alkoholu, nezamestnanosť, rozvod 
a domáce násilie, a štrukturálne príčiny, ako je vývoj na trhu s bývaním, legálna aj 
nelegálna migrácia z tretích krajín a migrácia chudoby v rámci EÚ;

N. keďže obmedzenia pohybu zo strany vlád počas krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 spôsobili rastúcu nezamestnanosť a zvyšovanie miery bankrotu medzi malými 
podnikmi, čo následne povedie k zvýšeniu dopytu po sociálnom a cenovo dostupnom 
bývaní;

O. keďže právo vlastniť majetok je základným právom a zásadou, ktoré treba v plnej miere 
dodržiavať a presadzovať;

1. zdôrazňuje, že bývanie patrí do výlučnej právomoci členských štátov; vyzýva členské 
štáty, aby navrhli politiky bývania s cieľom zabezpečiť dôstojné a cenovo dostupné 
bývanie pre svojich občanov, čím sa podporí zvyšovanie životnej úrovne a zaistí 
bezpečné a zdravé prostredie na životné;

2. konštatuje, že rôzne politiky EÚ majú výrazný vplyv na rozvoj trhov s bývaním v 
členských štátoch;

3. konštatuje, že politika nízkych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky viedla k 
väčšej hospodárskej súťaži na trhu s nehnuteľnosťami v rôznych krajinách, čo malo za 
následok vyššie ceny;

4. poukazuje na to, že politika a právne predpisy EÚ v oblasti klímy majú výrazný vplyv 

4 Jerome Hughes, Bezdomovectvo v EÚ dosahuje rekordnú úroveň 3 milióny (Homelessness in EU reaches 
record high of 3 million), Press TV, 16. januára 2020.
5 FEANTSA, časopis Bezdomovci v Európe (Homeless in Europe), jar 2019, s. 2.
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na bývanie a jeho cenovú dostupnosť; konštatuje, že napríklad smernica EÚ o 
energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ) ukladá veľmi vysokú úroveň 
energetickej efektívnosti, najmä v prípade nových stavebných projektov a verejných 
budov; konštatuje, že napríklad v Nemecku sa priemerné stavebné náklady na bývanie 
zvýšili v rozmedzí rokov 2000 až 2016 o 49 %, pod čo sa 15 % podpísala realizácia 
zásad energetickej efektívnosti; domnieva sa, že osobitné požiadavky týchto právnych 
predpisov predstavujú mimoriadne veľkú záťaž pre mnohé menej rozvinuté regióny 
v EÚ;

5. domnieva sa, že právne predpisy EÚ v oblasti energetickej efektívnosti spôsobujú 
fenomén ekologickej, environmentálnej a nízkouhlíkovej džentrifikácie; konštatuje 
najmä, že rozširujúce sa požiadavky na bývanie viedli k zvýšeniu nájomného v rôznych 
obytných štvrtiach a že tieto náklady vyplývajúce z politiky v oblasti klímy predstavujú 
dodatočnú záťaž pre nájomníkov s prevažne nižšími príjmami, takže mnohí z nich sú 
následne nútení z týchto štvrtí odísť;

6. domnieva sa, že aj migrácia má výrazný negatívny vplyv na cenovú dostupnosť bývania 
v mestských oblastiach; poukazuje na to, že rastúci počet prisťahovalcov vyvíja tlak na 
trh s bývaním na strane dopytu, čím sa zvyšujú ceny nájomného a nehnuteľností a 
znižuje cenová dostupnosť bývania pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami; 
domnieva sa preto, že súčasťou každej stratégie v oblasti bývania by mal a musí byť boj 
proti nelegálnemu prisťahovalectvu;

7. podporuje členské štáty, ktoré chcú svojim vlastným občanom a domácnostiam 
poskytnúť zvýhodnený prístup k sociálnemu bývaniu;

8. konštatuje, že mnohí mladí ľudia si nemôžu dovoliť žiť na veľmi produktívnych 
miestach s množstvom pracovných príležitostí a že to bráni produktivite a 
hospodárskemu rastu; nabáda členské štáty, aby vyčlenili nevyužité verejné pozemky na 
rozvoj bývania, urýchlili postupy schvaľovania stavebných povolení, vytvorili viac 
dopravných spojení s centrom a vytvorili verejné registre na zlepšenie transparentnosti 
predajných cien nehnuteľností s cieľom podporiť hospodársku súťaž medzi oblasťami;

9. poukazuje na to, že mnohí malí vlastníci nehnuteľností poskytujú cenovo dostupné 
bývanie a že je pravdepodobnejšie, že ľudia a skupiny s nižšími príjmami si budú 
prenajímať skôr drobné prenajímané nehnuteľnosti, ktoré sú často staršie a majú vyššie 
náklady na údržbu, než novšie byty vo vlastníctve spoločností; zastáva názor, že 
nadmerná ochrana nájomníkov a dlhé a zložité postupy vysťahovania odrádzajú 
mnohých vlastníkov od uvádzania nehnuteľností na prenájom na trh s bývaním; vyzýva 
preto členské štáty, aby zabezpečili, že rovnováha vzťahov medzi nájomcom a 
vlastníkom nebude neprimerane naklonená žiadnej zo strán a že obe strany budú 
chránené; zastáva názor, že uvoľňovanie právnych úprav vzťahu medzi nájomníkom 
a vlastníkom môže zlepšiť ponuku nájomného bývania;

10. konštatuje, že v mnohých členských štátoch stoja vlastníci pred rizikom, že ich majetok 
začnú nezákonne využívať squatteri; poukazuje na to, že mnohí z týchto vlastníkov 
potrebujú príjem z prenájmu na doplnenie svojich príjmov a že finančné straty môžu 
byť výrazné; nabáda preto členské štáty, aby zaviedli potrebné právne ustanovenia, 
ktoré umožnia rýchle vysťahovanie squatterov;
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11. konštatuje, že údaje o bezdomovectve sú vo väčšine členských štátov staré alebo 
roztrieštené a že v mnohých prípadoch oficiálne údaje poskytujú neúplný obraz; 
poukazuje na skutočnosť, že vo viacerých členských štátoch sú bezdomovci takmer 
neviditeľní; domnieva sa, že úspešný boj proti bezdomovectvu je možný len vtedy, ak 
sa problém vyčísli na základe oficiálnych a dôveryhodných štatistických údajov, ktoré 
zahŕňajú rôzne dotknuté sociálne skupiny a týkajú sa ich; vyzýva členské štáty, aby 
zhromažďovali oficiálne a spoľahlivé údaje o bezdomovcoch;

12. domnieva sa, že vývoj na trhu s bývaním je jednou z najdôležitejších štrukturálnych 
príčin bezdomovectva; zastáva preto názor, že politika boja proti bezdomovectvu si 
vyžaduje výstavbu sociálneho bývania a cenovo dostupných bytov a opatrenia, ktoré 
zabezpečia bezdomovcom prístup k týmto formám bývania; okrem toho vyzýva členské 
štáty, aby vypracovali preventívne politiky s opatreniami včasného varovania s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa ľudia stali bezdomovcami;

13. zastáva názor, že migrácia chudoby z východnej Európy do západoeurópskych 
členských štátov a nelegálna migrácia z tretích krajín sú veľmi dôležitou štrukturálnou 
hnacou silou bezdomovectva; vyzýva preto EÚ, aby zastavila prístupový proces krajín 
západného Balkánu, a nabáda členské štáty, aby uskutočňovali prísnu a silnú migračnú 
a azylovú politiku;

14. domnieva sa, že boj proti bezdomovectvu si vyžaduje aj dobrú politiku trhu práce a 
opatrenia zamerané na zníženie chudoby; domnieva sa, že domáce násilie páchané na 
ženách je veľmi dôležitou príčinou bezdomovectva žien, a vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili ubytovacie centrá osobitne prispôsobené potrebám bezdomovkýň;

15. domnieva sa, že príklad Fínska ukazuje, že politika a stratégia „bývanie ako priorita“ je 
najvhodnejším nástrojom na pomoc pri reintegrácii ľudí žijúcich dlhodobo bez domova, 
ktorí sa nachádzajú v zložitých osobných situáciách, majú problémy s alkoholom a 
drogami a trpia duševnými chorobami;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.

Or. en


