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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0247/2020

Europaparlamentets resolution om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad 
för alla

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Bostäder är ett grundläggande mänskligt behov. Att man kan få en anständig bostad är 
både en förutsättning och själva grunden för ett människovärdigt liv.

B. Bostadsfrågor faller under medlemsstaternas exklusiva behörighet. I medlemsstaterna är 
det i huvudsak marknaden som tillhandahåller bostäder, via den mekanism som heter 
tillgång och efterfrågan. Marknaden låter inte alltid de lägsta inkomsttagarna få en 
anständig bostad och därför är tillhandahållandet av bostäder en viktig uppgift som 
kräver en lämplig politik.

C. Bostadsmarknaden ser högst olika ut i olika medlemsstater, till följd av skillnader i 
översiktsplanering och detaljplanering, skattelagstiftning och lagstiftning om 
finansiering. I somliga medlemsstater är det åtskilligt vanligare med hyresboende än i 
andra. I somliga medlemsstater måste invånarna lägga ut mer av eget kapital än i andra 
medlemsstater, och ibland åtskilligt mera. Möjligheterna att få bolån från banker och 
dra av bolåneräntorna är också olika i olika medlemsstater. Huvuddelen av invånarna i 
varje medlemsstat bodde under 2018 i ägarbostäder. Andelen varierade mellan 51,4 % i 
Tyskland och 96,4 % i Rumänien1.

D. Bokostnaderna är de största utgifterna för hushållen i Europeiska unionen. I många 
regioner och städer får låginkomsttagare allt svårare att komma över en bostad. 
Hyresboende är vanligare bland fattiga hushåll, och stigande bokostnader slår därför 
oproportionerligt hårt mot hyresgästerna.

1 Eurostats boendestatistik.
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E. Enligt Eurostat har ett hushåll alltför höga bokostnader om dessa tagna tillsammans 
överstiger 40 % av den disponibla inkomsten. Under 2018 lade 9,6 % av EU:s invånare 
ut 40 % eller mer av sina hushålls inkomster på boendet. I 11 medlemsstater bodde färre 
än 6 % av invånarna i hushåll med alltför höga bokostnader, medan motsvarande andel 
var 10 % eller mer i Rumänien (10,3 %), Tyskland (14,2 %), Danmark (14,7 %) och 
Bulgarien (17, 9 %). I Grekland hade 39,5 % av befolkningen alltför höga bokostnader2.

F. Bostadsproblemet ser högst olika ut i olika medlemsstater och i olika regioner i 
medlemsstaterna. Utländska kapitalinvesteringar går för det mesta till storstädernas 
fastighetsmarknad. Bostadsefterfrågan blir allt större i storstäderna, särskilt bland 
ungdomar och högutbildade. Dryga byggkostnader och omständlig byråkrati vid 
planeringen medför kraftiga byggförseningar inom nyproduktionen, så att byggandet 
inte kan hålla jämna steg med den stigande bostadsefterfrågan. Detta blir i sista hand 
prispådrivande. Upptrissade bostadspriser och höga hyreskostnader i storstäder bromsar 
miljoner unga arbetstagares anställningsmöjligheter3, samtidigt som grupper av låg- och 
medelinkomsttagare inte längre har råd att bo i områden som är på väg att utvecklas 
eller få högre social status (”gentrifieras”), och blir efter med sina hyresbetalningar, 
bolåneamorteringar och hushållsräkningar. Flyttningsrörelsen från mindre utvecklade 
regioner till stadsområden bidrar till prishöjningarna i stadscentrumen.

G. Bostadsproblemet är en realitet, inte bara i påfallande dynamiska och växande 
stadscentrum, utan också i de minst utvecklade regionerna. I vissa regioner leder 
negativa ekonomiska strukturförändringar till utflyttning och åldrande befolkning, så att 
bostadskvaliteten försämras och många bostäder står tomma.

H. Slumherrar är ett seglivat problem i många medlemsstater, till följd av att invånarna blir 
fattigare och att man från politiskt håll inte adekvat bemöter bostadsfrågorna och, 
framför allt, till följd av olaglig invandring. Detta medför stora risker för hälsa och 
säkerhet och kräver ett skyndsamt bemötande från politiskt håll.

I. Slumherrarna tar modell av människosmugglarna och slår mynt av människors 
bostadsnöd, varvid de drar nytta av att politiken och systemen för invandring uppenbart 
misslyckats i många medlemsstater.

J. De flesta av dem som utnyttjas av slumherrar bor i områden som redan blivit fattiga. 
Genom sina förehavanden bidrar slumherrarna till att dessa områden fortsätter att 
utvecklas i negativ riktning, till skada för sina invånare.

K. Medlemsstaterna har olika sätt att hantera frågan om rimligt prissatta bostäder och varje 
medlemsstat har sitt eget system för boende, anpassat efter medlemsstatens historia, 
traditioner och förhållanden. I Sverige finns det officiellt ingen sektor för socialt 
subventionerat boende, utan låginkomsttagare kan vända sig till allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag för att få en bostad som de har råd med. I Frankrike 
finansierar staten den allmännyttiga hyressektorn och bestämmer vilka som får bo där 
och vilka hyror som ska betalas. I Nederländerna är nästan var tredje bostad 
subventionerad, medan den allmännyttiga hyressektorn är mycket mindre än i andra 

2 Eurostat: Housing costs a challenge to many households, av den 20 maj 2020.
3 Världsbanken: EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities, 
av den 8 november 2018.
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medlemsstater. I flera medlemsstater har antalet bostäder inom subventionerat boende 
genomgående varit åtskilligt för lågt, eller drastiskt minskat, med långa bostadsköer 
som följd.

L. I dag uppgår antalet hemlösa i EU till uppskattningsvis tre miljoner4. Enligt 
uppskattningar från 2019 från europeiska sammanslutningen av nationella 
organisationer som arbetar med hemlösa (Feantsa) ser man varje natt i EU minst 
700 000 hemlösa som är uteliggare eller övernattar i nödbostäder eller tillfällig 
inkvartering, och detta innebär en ökning med 70 % under ett årtionde5.

M. Det finns både personliga och enskilda orsaker till hemlösheten och till att den stiger. 
Bland dessa märks psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, arbetslöshet, skilsmässor och våld i 
nära relationer, och strukturella orsaker såsom bostadsmarknadsutvecklingen, både 
laglig och olaglig invandring från tredjeländer och fattigdomsbetingad flyttning inom 
EU.

N. De nedstängningar som införts av de styrande under covid-19-krisen har ökat 
arbetslösheten och konkurserna bland småföretagen, vilket i sin tur kommer att öka 
efterfrågan på rimligt prissatt subventionerat boende.

O. Rätten till egendom är en grundläggande rättighet och princip och den måste oinskränkt 
respekteras och genomdrivas.

1. Europaparlamentet betonar att bostadsfrågor faller inom medlemsstaternas exklusiva 
behörighet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma en sådan bostadspolitik 
att deras medborgare kan få anständiga och rimligt prissatta bostäder, och på så sätt 
stödja högre levnadsstandard och trygga en säker och sund boendemiljö.

2. Europaparlamentet konstaterar att olika former av EU-politik starkt påverkar 
bostadsmarknadsutvecklingen i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska centralbankens lågräntepolitik ökat 
konkurrensen på fastighetsmarknaden i olika länder, så att priserna stigit.

4. Europaparlamentet påpekar att EU:s klimatpolitik och klimatlagstiftning starkt påverkar 
boendet och dess överkomlighet. Parlamentet konstaterar att till exempel EU:s 
energieffektivitetsdirektiv (direktiv 2012/27/EU) ålägger en mycket hög nivå av 
energieffektivitet, framför allt för nybyggen och offentliga byggnader. Parlamentet 
konstaterar till exempel att byggkostnaderna för bostäder i Tyskland gått upp med i snitt 
49 % under perioden från och med 2000 till och med 2016, och att 15 % av detta beror 
på genomförandet av energieffektivitetskraven. Parlamentet anser att kraven i denna 
lagstiftning blir särskilt betungande för många mindre utvecklade regioner inom EU.

5. Europaparlamentet anser att EU:s energieffektivitetslagstiftning lett till gentrifiering i 
grön, miljövänlig och utsläppssnål riktning. Parlamentet konstaterar framför allt att de 
skärpta kraven på bostäder lett till hyresökningar inom olika bostadsområden och dessa 

4 Jerome Hughes: Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Press TV, den 16 januari 2020.
5 Feantsa: Homeless in Europe Magazine, våren 2019, s. 2.
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kostnader för klimatpolitiken blir en ytterligare börda för hyresgäster som merendels är 
låginkomsttagare, så att många av dem måste flytta ut från dessa områden.

6. Europaparlamentet anser att migrationen också blir till stor skada för att bostäder i 
stadsområden ska vara rimligt prissatta. Parlamentet anser att de allt fler invandrarna 
sätter press på efterfrågesidan av bostadsmarknaden, så att hyror och bostadspriser 
stiger och låg- och medelinkomsthushåll får sämre råd med sitt boende. Parlamentet 
anser därför att kampen mot olaglig invandring bör och måste finnas med i varje 
bostadsstrategi.

7. Europaparlamentet stöder de medlemsstater som vill ge sina egna medborgare och deras 
hushåll förtur till subventionerat boende.

8. Europaparlamentet konstaterar att många unga människor inte har råd att bo i 
högproduktiva områden med goda sysselsättningsmöjligheter och att detta hindrar både 
produktivitetstillväxt och ekonomisk tillväxt. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 
att för bostadsproduktion avsätta allmänägd mark som står oanvänd, påskynda 
beviljandet av bygglov, åstadkomma fler kommunikationsförbindelser med 
stadskärnorna och inrätta offentliga register för att förbättra insynen i priserna vid 
bostadsförsäljning, för att stimulera till konkurrens mellan olika bostadsområden. 

9. Europaparlamentet påpekar dels att många smärre husägare erbjuder rimligt prissatta 
bostäder, dels att mindre hyresfastigheter, som ofta är äldre och har högre 
underhållskostnader, med större sannolikhet än nyare och företagsförvaltade lägenheter 
hyrs av personer och grupper med lägre inkomster. Parlamentet anser att överdrivet 
skydd av hyresgäster, i förening med utdragna och omständliga avhysningsförfaranden, 
avhåller många husägare från att hyra ut bostäder på bostadsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att se till att balansen i förhållandet mellan 
hyresgäster och hyresvärdar inte oskäligt förskjuts till förmån för någondera parten, och 
att vardera parten skyddas. Parlamentet anser att en uppmjukning av den lagstiftning 
som styr förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar kan förbättra utbudet av 
hyresbostäder.

10. Europaparlamentet konstaterar att husägare i många medlemsstater löper risk för att 
husockupanter olagligt ska ta över deras egendom. Parlamentet påpekar att många av 
dessa ägare behöver hyresintäkter för att dryga ut sina inkomster och kan drabbas av 
ansenliga ekonomiska förluster. Parlamentet uppmuntrar därför medlemsstaterna att 
införa sådana lagbestämmelser som behövs för snabb avhysning av husockupanter.

11. Europaparlamentet konstaterar att uppgifterna om hemlösheten är föråldrade eller 
fragmentariska i flertalet medlemsstater och att de officiella siffrorna ofta ger en 
ofullständig bild. Parlamentet påpekar att de hemlösa i flera medlemsstater är nästan 
osynliga. Parlamentet anser att hemlösheten kan bekämpas med framgång endast om 
den uttrycks kvantitativt, utgående från officiell trovärdig statistik som omfattar och 
anknyter till de olika socialgrupper som berörs av den. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att sammanställa officiella och tillförlitliga uppgifter om de hemlösa.

12. Europaparlamentet anser att bostadsmarknadsutvecklingen är en av hemlöshetens 
viktigaste strukturella orsaker. Parlamentet anser därför att en politik mot hemlösheten 
förutsätter att det byggs subventionerade bostäder och rimligt prissatta lägenheter, och 
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vidtas åtgärder för att de hemlösa verkligen ska kunna komma åt sådana boendeformer. 
Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att utforma en förebyggande politik 
med åtgärder för tidig varning för att inte människor ska bli hemlösa.

13. Europaparlamentet anser att både fattigdomsbetingad flyttning från Östeuropas till 
Västeuropas medlemsstater och olaglig invandring från tredjeländer är en mycket viktig 
strukturell pådrivande kraft bakom hemlösheten. Parlamentet uppmanar därför EU att 
stoppa anslutningsprocessen för länderna på västra Balkan och uppmuntrar 
medlemsstaterna att föra en strikt och handfast migrations- och asylpolitik.

14. Europaparlamentet anser att kampen mot hemlösheten också kräver en bra 
arbetsmarknadspolitik och fattigdomsminskande åtgärder. Parlamentet anser att våld i 
nära relationer är en mycket viktig orsak till hemlöshet bland kvinnor och uppmanar 
medlemsstaterna att ordna med mottagningsenheter som är anpassade enkom efter 
hemlösa kvinnors behov.

15. Europaparlamentet anser att exemplet från Finland visat att en politik och en strategi av 
typ Bostad först är det lämpligaste redskapet för att man ska kunna bidra till 
återinslussning i samhället av långtidshemlösa med trassliga livssituationer, alkohol- 
och drogproblem och psykisk ohälsa.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Or. en


