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Resolucija Evropskega parlamenta o dostopu do dostojnih in cenovno ugodnih 
stanovanj za vse

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker je nastanitev osnovna človekova potreba; ker je dostop do dostojnega stanovanja 
predpogoj in podlaga za dostojno življenje;

B. ker je nastanitev v izključni pristojnosti držav članic; ker stanovanja v državah članicah 
večinoma zagotavlja trg prek mehanizma ponudbe in povpraševanja; ker trg ne 
zagotavlja vedno dostopa do dostojnega stanovanja skupinam z najnižjimi dohodki in 
ker je v zvezi s tem zagotavljanje stanovanj pomembna naloga, ki zahteva ustrezne 
politike;

C. ker se stanovanjski trgi držav članic in v njih močno razlikujejo zaradi razlik v 
prostorskem načrtovanju, predpisih o določanju območij, davčni zakonodaji in 
finančnih predpisih; ker je v nekaterih državah članicah sorazmerno veliko več 
najemnikov kot v drugih državah članicah; ker morajo v nekaterih državah članicah 
državljani vložiti več lastnega kapitala kot v drugih, včasih celo veliko več; ker se 
države članice razlikujejo glede dostopa do bančnega financiranja in odbitka 
hipotekarnih obresti; ker je leta 2018 večina prebivalstva vsake države članice živela v 
lastniških stanovanjih, pri čemer se je delež gibal od 51,4 % v Nemčiji do 96,4 % v 
Romuniji1;

D. ker so stanovanjski stroški največji strošek za gospodinjstva v Evropski uniji; ker ljudje 
z nizkimi dohodki v številnih regijah in mestih vse težje najdejo stanovanje; ker je 
najem pogostejši med revnimi gospodinjstvi, zato imajo naraščajoči stanovanjski stroški 
nesorazmeren vpliv na najemnike;

1 Eurostat, stanovanjska statistika.
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E. ker je po podatkih Eurostata gospodinjstvo preobremenjeno, če skupni stanovanjski 
stroški predstavljajo več kot 40 % njegovega razpoložljivega dohodka; ker je leta 2018 
9,6 % prebivalstva EU za stanovanje porabilo 40 % ali več dohodka svojega 
gospodinjstva; ker je v 11 državah članicah manj kot 6 % prebivalstva živelo v 
gospodinjstvih, preobremenjenih s stanovanjskimi stroški, medtem ko je stopnja 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški znašala 10 % ali več v Romuniji (10,3 %), 
Nemčiji (14,2 %), na Danskem (14,7 %) in Bolgariji (17,9 %); ker je bilo v Grčiji 
39,5 % prebivalstva preobremenjenega s stanovanjskimi stroški2;

F. ker se narava stanovanjskega problema zelo razlikuje med državami članicami in med 
različnimi regijami znotraj držav članic; ker se tuji kapital vlaga predvsem v 
nepremičninski trg velikih mestnih središč; ker se povečuje povpraševanje po 
stanovanjih v velikih mestih, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi; ker visoki 
gradbeni stroški ter zapleteni in birokratski postopki načrtovanja povzročajo dolgotrajne 
zamude pri gradnji novih stavb, zaradi česar ni mogoče zadovoljiti povečanega 
povpraševanja po stanovanjih; ker to na koncu zvišuje cene; ker napihnjene cene 
stanovanj in visoki stroški najemnin v večjih mestih ovirajo zaposlitvene možnosti več 
milijonov mladih delavcev3, hkrati pa se skupine z nižjimi in srednjimi dohodki izrivajo 
iz območij v razvoju ali območij priseljevanja ljudi iz srednjega razreda ter se spopadajo 
z zaostanki pri najemninah, odplačilih hipotek in plačilih računov za komunalne 
storitve; ker selitev priseljencev iz manj razvitih regij v mestna območja prispeva k 
zviševanju cen v mestnih središčih;

G. ker stanovanjski problem ni prisoten le v zelo dinamičnih in rastočih mestnih središčih, 
temveč vpliva tudi na najmanj razvite regije; ker negativne strukturne gospodarske 
spremembe v nekaterih regijah vodijo v gibanje prebivalstva in starejše prebivalstvo, 
kar povzroča slabo kakovost stanovanj in visoko stopnjo prostih delovnih mest;

H. ker je pojav oderuških najemodajalcev trajen problem v številnih državah članicah 
zaradi osiromašenja prebivalstva, pomanjkanja ustreznega političnega odziva na 
področju stanovanjske politike in, kar je najpomembneje, nezakonitega priseljevanja; 
ker ta praksa pomeni resno tveganje za zdravje in varnost ter zahteva takojšen politični 
odziv;

I. ker oderuški najemodajalci po zgledu tihotapcev ljudi izkoriščajo človeško bedo in 
očitne pomanjkljivosti politik in sistemov priseljevanja različnih držav članic;

J. ker večina tistih, ki jih izkoriščajo oderuški najemodajalci, živi na območjih, ki so že 
osiromašena; ker dejavnost oderuških najemodajalcev spodbuja nenehen škodljiv razvoj 
teh območij, kar ima negativne posledice za njihove prebivalce;

K. ker države članice upravljajo cenovno dostopna stanovanja na različne načine in ker ima 
vsaka država članica lasten stanovanjski sistem, ki je prilagojen njeni zgodovini, 
običajem in okoliščinam; ker na Švedskem uradno ni subvencioniranega sektorja 

2 Eurostat, Housing costs a challenge to many households (Stanovanjski stroški za številna gospodinjstva 
pomenijo izziv), 20. maj 2020.
3 Svetovna banka, EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities 
(EU se sooča s krizo glede cenovno dostopnih stanovanj, ki mlade izključuje iz vrhunskih zaposlitvenih 
priložnosti), 8. november 2018.
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socialnih stanovanj, ljudje z nižjimi dohodki pa se lahko obrnejo na občinske 
stanovanjske družbe za cenovno dostopna stanovanja; ker v Franciji država financira 
sektor socialnih najemov in določa, kdo lahko živi kje in po kakšni najemnini; ker je na 
Nizozemskem skoraj vsaka tretja hiša socialna stanovanjska enota, medtem ko je sektor 
socialnih najemniških stanovanj v drugih državah članicah veliko manjši; ker je v več 
državah članicah število socialnih stanovanj ostalo precej prenizko ali se je dramatično 
zmanjšalo, zaradi česar so čakalne dobe dolge;

L. ker se ocenjuje, da je trenutno v EU tri milijone ljudi brez doma4; ker je Evropsko 
združenje nacionalnih organizacij za delo z brezdomci (FEANTSA) leta 2019 ocenilo, 
da v EU vsako noč vsaj 700.000 brezdomcev spi zunaj ali v zasilni ali začasni 
nastanitvi, kar pomeni 70-odstotno povečanje v desetih letih5;

M. ker imajo brezdomstvo in njegova naraščajoča stopnja tako osebne kot individualne 
vzroke, kot so težave z duševnim zdravjem, zloraba alkohola, brezposelnost, ločitev in 
nasilje v družini, ter strukturne vzroke, kot so razvoj na stanovanjskem trgu, zakonite in 
nezakonite migracije iz tretjih držav ter selitev revščine znotraj EU;

N. ker so omejitve, ki so jih vlade uvedle med krizo zaradi COVID-19, povzročile 
naraščajočo brezposelnost in rastoče stopnje stečajev med malimi podjetji, kar bo 
posledično privedlo do povečanja povpraševanja po socialnih in cenovno dostopnih 
stanovanjih;

O. ker je lastninska pravica temeljna pravica in načelo, ki ga je treba v celoti spoštovati in 
uveljavljati;

1. poudarja, da je stanovanjska politika v izključni pristojnosti držav članic; poziva jih, naj 
oblikujejo stanovanjske politike, da bi svojim državljanom zagotovile dostojna in 
cenovno dostopna stanovanja, s čimer bi podprle dvig življenjskega standarda in 
zagotovile varno in zdravo življenjsko okolje;

2. je seznanjen, da različne politike EU močno vplivajo na razvoj stanovanjskih trgov 
držav članic;

3. ugotavlja, da je politika nizkih obrestnih mer Evropske centralne banke privedla do 
večje konkurence na nepremičninskem trgu v različnih državah, kar je povzročilo višje 
cene;

4. poudarja, da podnebna politika in zakonodaja EU na tem področju močno vplivata na 
stanovanja in njihovo cenovno dostopnost; ugotavlja, da direktiva EU o energetski 
učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) na primer zahteva zelo visoko raven energetske 
učinkovitosti, zlasti za nove gradbene projekte in javne stavbe; ugotavlja, da so se na 
primer v Nemčiji povprečni gradbeni stroški za stanovanja v obdobju 2000–2016 
povečali za 49 % in da je 15 % teh stroškov posledica izvajanja energetske 
učinkovitosti; meni, da posebne zahteve te zakonodaje še posebej močno obremenjujejo 
številne manj razvite regije v EU;

4 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Press TV, 16. januar 2020.
5 FEANTSA, revija Homeless in Europe, pomlad 2019, str. 2.
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5. meni, da je zakonodaja EU o energetski učinkovitosti privedla do pojava zelene, 
okoljske in nizkoogljične gentrifikacije; zlasti ugotavlja, da so vse večje zahteve po 
stanovanjih povzročile povečanje najemnin na različnih stanovanjskih območjih in da ti 
stroški podnebne politike dodatno bremenijo najemnike z nižjimi dohodki, od katerih so 
številni nato prisiljeni zapustiti ta območja;

6. meni, da tudi migracije močno negativno vplivajo na cenovno dostopnost stanovanj v 
mestnih območjih; poudarja, da vse večje število priseljencev pritiska na povpraševanje 
na stanovanjskem trgu, zvišuje cene najemnin in stanovanj ter zmanjšuje cenovno 
dostopnost stanovanj za gospodinjstva z nizkimi in srednjimi dohodki; zato meni, da bi 
moral biti boj proti nezakonitemu priseljevanju del vseh stanovanjskih strategij;

7. podpira države članice, ki želijo svojim državljanom in njihovim gospodinjstvom 
zagotoviti privilegiran dostop do socialnih stanovanj;

8. je seznanjen, da si mnogi mladi ne morejo privoščiti, da bi živeli v zelo produktivnih 
krajih z velikimi zaposlitvenimi možnostmi, to pa ovira produktivnost in gospodarsko 
rast; spodbuja države članice, naj neuporabljena javna zemljišča namenijo za gradnjo 
stanovanj, pospešijo postopke odobritve gradbenih dovoljenj, ustvarijo več prometnih 
povezav do mestnih središč in vzpostavijo javne registre za izboljšanje preglednosti cen 
prodaje stanovanj, da bi spodbudile konkurenco med območji;

9. poudarja, da številni mali lastniki nepremičnin zagotavljajo cenovno dostopna 
stanovanja in da je za male najemne nepremičnine, ki so pogosto starejše in imajo višje 
stroške vzdrževanja, bolj verjetno, da jih bodo najeli ljudje in skupine z nižjimi 
dohodki, kot za novejša stanovanja, s katerimi upravljajo podjetja; meni, da prekomerno 
varstvo najemnikov ter dolgi in zapleteni postopki prisilne izselitve odvračajo številne 
lastnike od dajanja najemnih stanovanj na trg stanovanjskih nepremičnin; zato poziva 
države članice, naj zagotovijo, da se razmerje med najemnikom in lastnikom ne bo 
nesorazmerno nagibalo v korist ene ali druge strani in da bosta obe strani zaščiteni; 
meni, da lahko omilitev predpisov o najemnikih in lastnikih izboljša ponudbo najemnih 
stanovanj;

10. opozarja, da so lastniki v številnih državah članicah izpostavljeni tveganju, da bi 
skvoterji nezakonito zasedali njihove nepremičnine; poudarja, da mnogi od teh 
lastnikov potrebujejo prihodke od najemnin, da bi dopolnili svoj dohodek, in da so 
lahko finančne izgube precejšnje; zato spodbuja države članice, naj sprejmejo potrebne 
pravne določbe, ki bodo omogočile hitro izselitev skvoterjev;

11. ugotavlja, da so podatki o brezdomstvu v večini držav članic stari ali razdrobljeni in da 
uradni podatki v številnih primerih kažejo nepopolno sliko; poudarja, da so brezdomci v 
številnih državah članicah skoraj nevidni; meni, da je uspešen boj proti brezdomstvu 
mogoč le, če se problem količinsko opredeli na podlagi uradnih, verodostojnih 
statističnih podatkov, ki zajemajo različne prizadete družbene skupine in se nanašajo 
nanje; poziva države članice, naj zberejo uradne in zanesljive podatke o brezdomcih;

12. meni, da je razvoj na stanovanjskem trgu eden najpomembnejših strukturnih vzrokov za 
brezdomstvo; zato meni, da politika za boj proti brezdomstvu zahteva gradnjo socialnih 
in cenovno dostopnih stanovanj ter ukrepe, ki brezdomcem zagotavljajo dostop do teh 
oblik stanovanj; poleg tega poziva države članice, naj oblikujejo preventivne politike z 
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ukrepi zgodnjega opozarjanja, da bi preprečili, da bi ljudje postali brezdomci;

13. meni, da sta tako selitev revščine iz vzhodne Evrope v zahodnoevropske države članice 
kot nezakonite migracije iz tretjih držav zelo pomembni strukturni gonili brezdomstva; 
zato poziva EU, naj ustavi pristopni proces držav Zahodnega Balkana, in spodbuja 
države članice, naj si prizadevajo za strogo in trdno migracijsko in azilno politiko;

14. meni, da boj proti brezdomstvu zahteva tudi dobro politiko trga dela in ukrepe za 
zmanjšanje revščine; meni, da je nasilje nad ženskami v družini zelo pomemben razlog 
za brezdomstvo žensk, in poziva države članice, naj zagotovijo nastanitvene centre, ki 
bodo posebej prilagojeni potrebam brezdomk;

15. meni, da je finski primer pokazal, da sta politika in strategija „Najprej stanovanja“ 
najustreznejše orodje za pomoč pri ponovnem vključevanju dolgotrajnih brezdomcev s 
kompleksnimi osebnimi razmerami, težavami z alkoholom in drogami ter duševnimi 
boleznimi;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

Or. en


