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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přístupu k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny
(2019/2187(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, 
a s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 9, 14, 148, 151, 
153 a 160 a na protokol č. 26 této smlouvy o službách obecného zájmu,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na hlavu IV (Solidarita) 
této listiny,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze září 2015 k první zprávě Evropské unie pro výbor z června 2014, 

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje, které světoví vedoucí představitelé přijali v září 
2015 a které potvrdila Rada, jež vyjádřila svůj závazek k jejich provádění, a zejména na 
cíl udržitelného rozvoje č. 11 týkající se udržitelných měst a komunit, který požaduje 
přijetí konkrétních cílů k roku 2030, a to aby byl všem lidem zajištěn přístup 
k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, aby 
se zlepšily podmínky ve slumech a aby se posílila inkluzivní a udržitelná urbanizace 
a kapacita pro participativní, integrované a udržitelné plánování a řízení lidských sídel 
ve všech zemích,

– s ohledem na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení a její cíl, jímž je „zajistit 
všem přístup k důstojnému, přiměřenému, cenově dostupnému a zdravému bydlení pro 
všechny“1,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, který v listopadu 2017 vyhlásila Evropská 
rada, Evropský parlament a Evropská komise, a zejména na jeho zásadu 19, „bydlení a 
pomoc pro osoby bez domova“, a zásadu 20, „přístup k základním službám“,

– s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu a zejména na její článek 30 
o právu na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením, článek 31 o právu na 
bydlení a článek 16 o právu rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu,

– s ohledem na akční plán partnerství pro bydlení městské agendy EU z roku 20182,

– s ohledem na zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni o investicích do sociální 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
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infrastruktury v Evropě v roce 20183,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů z roku 2017 nazvané „Směrem k evropské 
agendě sociálního bydlení“4,

– s ohledem na prohlášení organizace Eurocities z roku 2016 o státní podpoře a místních 
veřejných službách5,

– s ohledem na závěrečné komuniké 19. neformální schůzky evropských ministrů 
odpovědných za politiku bydlení, která se konala ve dnech 9. a 10. prosince 20136,

– s ohledem na usnesení starostů velkých evropských měst z roku 2014 o právu na 
bydlení7,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. dubna 2017 
nazvaný „Hodnocení doporučení z roku 2013 s názvem Investice do dětí: východisko 
z bludného kruhu znevýhodnění“ (SWD(2017)0258),

– s ohledem na balíček týkající se investic v sociální oblasti, který předložila Komise v 
roce 2013,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 20. února na téma „Investice do dětí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnění“ (2013/112/EU),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“ (COM(2011)0173) a na následné 
zprávy o provádění a hodnocení,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 10. července 2020 o návrhu rozhodnutí 
Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální politice 
v eurozóně9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2019 o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu 
na rok 201910,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o provádění Evropské strategie pro 

3 Zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni o investicích do sociální infrastruktury v Evropě: „Podpora investic 
do sociální infrastruktury v Evropě“, (Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe), Lieve Fransen, 
Gino del Bufalo a Edoardo Reviglio (leden 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Přijaté texty P9_TA(2020)0194.
9 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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pomoc osobám se zdravotním postižením11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o politikách zaměřených na zaručení 
minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2016 o provádění Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 na téma „Uprchlíci: sociální 
začleňování a integrace na trhu práce“15,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen a 
mužů16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2016 o naplňování cíle snižování chudoby s 
ohledem na zvyšování nákladů na domácnost17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o snižování nerovností se 
zvláštním zaměřením na dětskou chudobu18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o politice soudržnosti a 
marginalizovaných komunitách19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské 
unii20,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že přístup k bydlení je základním právem, na něž musíme nahlížet 
jako na podmínku uplatňování ostatních základních práv a přístupu k nim a jako na 
podmínku důstojného lidského života;

B. vzhledem k tomu, že rostoucí počet lidí, kteří žijí v EU a mají nízké nebo střední 
příjmy, čelí v oblasti bydlení omezením ohledně cenové dostupnosti, nadměrnému 
zatížení náklady na bydlení a nezdravému, nekvalitnímu, energeticky neefektivnímu 

11 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 110.
12 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.
13 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 156.
14 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 138.
15 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 2.
16 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
17 Úř. věst. C 58, 15.12.2018, s. 192.
18 Úř. věst.  C 366, 21.10.2017, s. 19.
19 Úř. věst.  C 366, 21.10.2017, s. 31.
20 Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 40.



PE653.984v02-00 6/14 PR\1210732CS.docx

CS

bydlení nebo bydlení v přeplněných bytech, či žije bez domova nebo čelí hrozbě 
vystěhování;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 zhoršila nejistotu, pokud jde o bydlení, nadměrné 
zadlužení a rizika vystěhování a bezdomovectví;

D. vzhledem k tomu, že evropský pilíř sociálních práv se ve své zásadě 19 zaměřuje na 
otázky pomoci v oblasti bydlení a bezdomovectví;

E. vzhledem k tomu, že panuje nedostatek sociálního, cenově dostupného a přístupného 
bydlení;

F. vzhledem k tomu, že nevhodné podmínky bydlení negativně ovlivňují nejen zdraví, 
duševní rozpoložení a kvalitu života lidí, ale také jejich přístup k zaměstnání a dalším 
hospodářským a sociálním službám;

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie má při vymezování a provádění svých politik 
a činností za cíl bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace;

Dosažení odpovídajícího, energeticky účinného a zdravého bydlení

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro všechny zajistily přístup k důstojnému bydlení 
včetně čisté a vysoce kvalitní pitné vody a odpovídajícího a spravedlivého systému 
sanitárních a hygienických zařízení, jakož i k cenově dostupné, spolehlivé a udržitelné 
energii, což přispěje k vymýcení chudoby ve všech jejích formách; znovu potvrzuje 
svou výzvu k zavedení celoevropského moratoria na odpojování vytápění v zimním 
období; vyzývá členské státy, aby plnily normy Světové zdravotnické organizace 
(WHO), pokud jde o odpovídající teplotu bydlení; požaduje, aby revize regulace kvality 
ovzduší byla v souladu s normami WHO;

2. vyzývá Komisi, aby ve vlně renovací budov stanovila jako prioritu snižování emisí 
prostřednictvím renovací bydlení v odvětví sociálního bydlení a budov s nejhorší 
energetickou náročností, přičemž musí být řešeny problémy nevyhovujícího bydlení, 
dostupnosti bydlení a odstranění energetické chudoby, aby byl zajištěn sociálně 
spravedlivý přechod ke klimaticky neutrální ekonomice, která nebude nikoho opomíjet; 
zdůrazňuje proto, že nájemníci a vlastníci bytů, kteří v nich bydlí, by měli být o 
renovačních projektech plně informováni, měli by do nich být zapojeni a neměli by 
kvůli nim zažívat zvýšení celkových nákladů;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci víceletého finančního rámce a nástroje Evropské unie na 
podporu oživení stanovila jako prioritu vlnu renovací budov EU, v níž budou lidé ve 
zranitelném postavení ústředním bodem politik oživení, a aby zajistila rovný přístup k 
projektům renovací pro všechny; vyzývá členské státy, aby ve svých plánech obnovy a 
odolnosti upřednostňovaly renovace tak, aby přispívaly k důkladné renovaci 3 % 
evropského fondu budov ročně;

Boj proti bezdomovectví a proti diskriminaci
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4. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni EU přijat cíl ukončit bezdomovectví do roku 2030; 
vyzývá Komisi, aby jakožto prioritu v souvislosti s akčním plánem evropského pilíře 
sociálních práv přijala důraznější opatření  na podporu členských států při snižování a 
vymycování bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví; vyzývá členské státy, aby upřednostňovaly 
poskytování trvalého bydlení lidem bez domova; zdůrazňuje důležitost shromažďování 
spolehlivých údajů o bezdomovectví;

5. znovu opakuje svou výzvu k ukončení kriminalizace bezdomovců;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily, že mimořádná opatření k předcházení 
bezdomovectví a ochraně bezdomovců v souvislosti s krizí COVID-19 budou 
zachována tak dlouho, jak bude potřebné, a budou na ně navazovat odpovídající a stálá 
řešení;

7. požaduje přijetí komplexní a integrované strategii boje proti chudobě se stanoveným 
cílem pro snížení chudoby, včetně dětské chudoby; vyzývá k vytvoření evropského 
rámce pro systémy minimálního příjmu;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily rovný přístup k bydlení pro všechny a zákaz 
diskriminace na základě všech důvodů uvedených v článku 21 Listiny základních práv 
Evropské unie; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily uplatňování této Listiny i 
směrnice o rasové rovnosti; vyzývá Radu, aby urychleně přijala horizontální 
antidiskriminační směrnici; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti 
proti členským státům, které neprosazují právní předpisy EU proti diskriminaci nebo 
kriminalizují bezdomovce;

9. s hlubokým znepokojením konstatuje, že životní podmínky Romů jsou i nadále 
mimořádně znepokojivé; vyzývá členské státy, aby podporovaly prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do projektů v oblasti bydlení s cílem předcházet 
nuceným vystěhováním a aby pro kočovné Romy zřídily tábořiště; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu veřejných investic v tomto ohledu;

Integrovaný přístup k sociálnímu, veřejnému a dostupnému bydlení na úrovni EU

10. připomíná, že politiky, programy financování a finanční nástroje EU mají na trhy s 
bydlením a na životy občanů velký dopad; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
integrovanou strategii pro sociální, veřejné a cenově dostupné bydlení na úrovni EU s 
cílem zajistit poskytování bezpečného, přístupného, kvalitního a cenově dostupného 
bydlení pro všechny;

11. vítá zahrnutí cenové dostupnosti bydlení do evropského semestru; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že všechna doporučení pro jednotlivé země budou pozitivně 
přispívat k provádění zásad evropského pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit index cen bytových nemovitostí a stanovit referenční prahovou hodnotu pro míru 
příliš vysokých nákladů na bydlení, která nemá překročit 25 % disponibilního příjmu 
domácnosti;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytovala přesnější údaje o trzích s bydlením, a to i na 
úrovni nižší než celostátní, prostřednictvím Eurostatu (statistiky EU v oblasti příjmů a 
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životních podmínek (EU-SILC));

Zajištění jistoty nájmů a inkluzivní trhy s bydlením

13. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby zavedly právní předpisy na 
ochranu nájemníků a vlastníků bydlících ve vlastních obydlích před vystěhováním a aby 
zajistily jistotu nájmů tím, že budou jako standardní možnost upřednostňovat 
dlouhodobé nájemní smlouvy, a to společně s opatřeními v oblasti transparentnosti 
nájmů a regulace nájemného;

14. vyzývá členské státy, aby prováděly politiky v oblasti bydlení, které budou založeny na 
zásadě neutrality mezi vlastnictvím nemovitosti, soukromě pronajímaným bydlením a 
pronajímaným sociálním bydlením; vyzývá Komisi, aby tuto zásadu respektovala v 
rámci evropského semestru;

15. se znepokojením bere na vědomí zvýšenou financializaci trhu s bydlením, zejména ve 
městech, v jejímž rámci investoři považují bydlení za obchodovatelné aktivum spíše než 
za lidské právo; vyzývá Komisi, aby posoudila příspěvek politik a regulací EU k 
financializaci trhu s bydlením a schopnosti vnitrostátních a místních orgánů zajistit 
právo na bydlení a případně do poloviny roku 2021 předložila legislativní návrhy, které 
budou financializaci trhu s bydlením čelit; vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
zavedly daňová opatření pro boj proti spekulativním investicím a aby vypracovaly 
politiky územního plánování ve městech a na venkově, které budou podporovat cenově 
dostupné bydlení, sociální rozmanitost a sociální soudržnost;

16. poukazuje na to, že expanzivní nárůst krátkodobých pronájmů k rekreačním účelům ve 
městech a oblíbených turistických destinacích vysává bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má 
negativní vliv na obyvatelnost; vyzývá Komisi, aby vytvořila regulační rámec pro 
krátkodobé pronájmy ubytování, který by vnitrostátním a místním orgánům poskytl 
široký prostor ke stanovení přiměřených pravidel pro pohostinské služby; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do aktu o digitálních službách zahrnula návrh na povinné sdílení 
informací ze strany platforem na krátkodobém trhu s nájemním bydlením v souladu s 
pravidly pro ochranu údajů;

Investice do sociálního, veřejného, cenově dostupného a energeticky účinného bydlení

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby přednostně odstranily investiční mezeru v oblasti 
cenově dostupného bydlení; vyzývá v tomto ohledu k reformě Paktu o stabilitě a růstu, 
která umožní větší fiskální prostor pro udržitelné veřejné investice, zejména do cenově 
dostupného bydlení; vyzývá dále k harmonizaci metodiky účtování amortizace pro 
investice do dostupného bydlení;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci pravidel pro služby obecného hospodářského 
zájmu upravila definici cílové skupiny sociálního a veřejně financovaného bydlení tak, 
aby vnitrostátní, regionální a místní orgány mohly podporovat bydlení pro všechny 
skupiny, jejichž potřebu důstojného a cenově dostupného bydlení nelze naplnit v rámci 
tržních podmínek, a aby zároveň zajistila, že financování nebude přesměrováno od 
nejvíce znevýhodněných skupin, a to s cílem odblokovat investice a zajistit dostupné 
bydlení, vytvářet sociálně rozmanité čtvrti a posilovat sociální soudržnost;
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19. vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Fondu pro spravedlivou transformaci, fondu InvestEU, fondu ESF +, programu 
Horizont Evropa a nástroje Next Generation EU  dále navýšily investice do cenově 
dostupného a energeticky účinného sociálního bydlení a řešení problému 
bezdomovectví a vyloučení z přístupu k bydlení v EU a aby zajistily větší součinnost 
mezi těmito nástroji;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PE653.984v02-00 10/14 PR\1210732CS.docx

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Již před propuknutím pandemie bylo jasné, že v Evropě panuje zjevný nedostatek vhodného a 
cenově dostupného bydlení. Mnoho Evropanů žije v prostorách, které jsou nezdravé, 
nekvalitní, vykazují energetickou chudobu nebo jsou přeplněné; nebo ještě hůře, hrozí jim 
vystěhování nebo bezdomovectví. 80 milionů lidí v EU trpí nadměrnou zátěží náklady na 
bydlení a přibližně 10 % obyvatel EU-28 platí za bydlení 40 % či více svých příjmů, což 
zahrnuje čtvrtinu lidí, kteří platí tržní nájemné v soukromém sektoru. Nadměrné zatížení 
náklady na bydlení je výrazně vyšší u obyvatel EU, kterým hrozí chudoba, a u domácností s 
nízkými příjmy. Eurostat ukazuje, že 4 % obyvatel EU se v roce 2017 setkala se závažnou 
deprivací v oblasti bydlení1. Deprivace v oblasti bydlení je ústředním bodem chudoby a 
sociálního vyloučení a úzce souvisí s nezaměstnaností.

Krize cenové dostupnosti je především městským jevem, zatímco venkovské oblasti se 
potýkají se svými vlastními problémy v oblasti bydlení, jako je vylidňování. Situace se v 
různých regionech v Evropě značně liší a existuje velká rozmanitost místních, regionálních a 
vnitrostátních řešení otázek bydlení. V jižních a východních členských státech je méně 
rozšířené sociální, veřejné a družstevní bydlení a politiky a regulace v oblasti bydlení tam 
daleko méně zajišťují jistotu nájmů. To vyžaduje zvláštní pozornost. 

Vzhledem k tomu, že základním kamenem boje proti onemocnění COVID-19 je omezení 
volného pohybu osob (zůstávání doma), je ještě jasnější, že základní právo na to, žít v cenově 
dostupném, odpovídajícím a zdravém bydlišti s přístupem ke službám, obchodům a 
venkovnímu prostoru, by mělo být zaručeno všem. Evropský pilíř sociálních práv (EPSP) 
uznává právo na sociální bydlení a pomoc v oblasti bydlení pro ty, kdo to potřebují, právo na 
odpovídající přístřeší a služby pro bezdomovce a uznává potřebu ochrany před 
vystěhováváním zranitelných osob. Je třeba, aby se práva zakotvená v uvedeném pilíři nyní 
stala skutečností, a zpráva v tomto směru obsahuje hojné návrhy.

Dosažení odpovídajícího, energeticky účinného a zdravého bydlení
21,7 % obyvatel EU s nízkými příjmy  bydlí v obydlí s prosakující střechou, vlhkými zdmi, 
podlahami či základy nebo se ztrouchnivělými okenními rámy či podlahou. Problémy s 
kvalitou bydlení jsou více rozšířené ve členských státech střední a východní Evropy, kde v 
některých zemích nemá přibližně 15 % domácností s nízkými příjmy ani základní hygienická 
zařízení.2 Podle odhadů rovněž více než 50 milionů domácností v Evropské unii trpí 
energetickou chudobou. Základním prvkem jakékoli strategie boje proti chudobě je zajištění 
přístupu ke zdravému, odpovídajícímu, energeticky účinnému a cenově dostupnému bydlení. 
Kromě toho by se z každých 3 eur investovaných do zlepšení podmínek bydlení vrátila 2 eura 
uspořená během 1 roku.3

To je důvodem, proč by vlna renovací měla sloužit trojitému cíli, tedy řešení naléhavé situace 
v oblasti klimatu, zlepšení podmínek bydlení a nastartování ekonomiky, přičemž musí být 
zajištěn spravedlivý přechod, který nikoho nebude opomíjet. Investice do renovací a cenově 
dostupného bydlení mohou být důležitým základním kamenem hospodářského oživení se 
Zelenou dohodou ve svém středu. Šlo by o proticyklická opatření s obrovským potenciálem 

1 Eurostat, statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek.
2 Eurostat, statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek.
3 Eurofound (2016), Nevyhovující bydlení v Evropě: náklady a důsledky (Inadequate housing in Europe: Costs 
and consequences), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.
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pro tvorbu pracovních míst a úspory energie. Vlnu renovací by měl silně podporovat VFR a 
nástroj na podporu oživení Next Generation EU a členské státy by měly upřednostňovat 
renovace ve svých plánech na podporu oživení a odolnosti. To by mělo přispět k dosažení 
rozsáhlé renovace 3 % evropského fondu budov ročně.

Boj proti bezdomovectví a proti diskriminaci
Bezdomovectví je v Evropské unii na vzestupu: 24 členských států uvádí, že v nich v 
posledním desetiletí došlo k nárůstu bezdomovectví4. Finsko je jediným členským státem, kde 
míra bezdomovectví poklesla. Každou jednotlivou noc spí v EU na ulici nejméně 700 000 
lidí, což je o 70 % více než před deseti lety5.

Krize COVID-19 a následné omezení volného pohybu osob (uzavření) ukázalo, že pokud k 
tomu existuje politická vůle, můžeme lidem bez domova přístřeší a bydlení poskytnout a 
vystěhovávání můžeme zastavit. Mimořádná opatření, jež vlády přijaly za účelem ochrany lidí 
bez domova v krizi COVID-19, musí být zachována tak dlouho, jak bude třeba, a musí na ně 
navazovat odpovídající trvalá řešení.

Evropský pilíř sociálních práv dal Evropské komisi silný mandát k tomu, aby v tomto směru 
jednala, a komisař Schmit zdůraznil význam boje proti bezdomovectví při několika 
příležitostech včetně plenárního zasedání Evropského parlamentu. Evropská unie může být 
morálním vzorem a vyhlásit na základě svých hodnot společně s klíčovými zúčastněnými 
stranami jako cíl vymýcení bezdomovectví v Evropské unii do roku 2030, a přispět tak rovněž 
k dosažení cílů udržitelného rozvoje v Evropě.

Boj proti bezdomovectví není nepřekonatelným problémem. Členské státy musí vypracovat 
vnitrostátní strategie pro oblast bezdomovectví, které zkombinují preventivní a reaktivní 
opatření a budou klást hlavní důraz na poskytování trvalého bydlení osobám bez domova. 
Kriminalizace osob bez domova a diskriminační praktiky, které těmto lidem brání v přístupu 
k sociálním službám a přístřeší, jichž jsme v několika členských státech svědky, jsou 
nepřijatelné. Komise by neměla tato opatření přehlížet a měla by je napadnout.

Je nejvyšší čas zajistit při hledání cenově dostupného bydlení rovné zacházení pro všechny a 
zákaz diskriminace. Bydlení je základním právem pro každého, ale ne každý k němu má v 
této chvíli rovný přístup. Protesty hnutí Black Lives Matter po smrti George Floyda rovněž 
poukázaly na rasovou diskriminaci v EU, přičemž existují přesvědčivé důkazy o jejím 
výskytu v oblasti bydlení. Zpráva Agentury pro základní práva „Být černoch v EU“ (Being 
Black in the EU) poukázala na to, že každý pátý respondent afrického původu (21 %) se v 
přístupu k bydlení cítil rasově diskriminován a jeden ze dvou respondentů bydlí v 
přelidněném bydlení (45 %) oproti 17 % obyvatel EU-28.6 

Zároveň jsou nadále mimořádně znepokojivé i podmínky Romů, když mnozí z nich často žijí 
v segregovaných osadách, které se vyznačují nevyhovujícími životními podmínkami. Je třeba 
zastavit nucené vystěhovávání a prostorovou segregaci. V politickém klimatu, v němž  jsou 
práva osob LGBTI vystavována tlaku, je důležité tyto osoby hájit, a to i v oblasti bydlení. 

4 Baptista, I and Marlier, E (2019) Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies (Boj proti bezdomovectví a vyloučení z bydlení v Evropě: studie vnitrostátních politik), Evropská komise 
/ Evropská síť sociální politiky.
5 FEANTSA (2019),  Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe (Čtvrtý přehled vyloučení z bydlení v 
Evropě).
6Agentura Evropské unie pro základní práva, Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, „Být 
černoch v EU“,  2018, (Second European Union Minorities and Discrimination Survey Being Black in the EU), 
Úřad pro publikace Evropské unie, Lucembursko.
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Podle průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva LGBTI II zažilo za posledních 
12 měsíců mezi respondenty z EU diskriminaci při pokusu o sjednání nájmu nebo koupi 
bydlení 14 % lesbických žen, 8 % bisexuálních žen, 6 % bisexuálních mužů, 10 % 
homosexuálních mužů, 20 % intersexuálních osob a 21 % transsexuálních osob.7 Vidíme také, 
že nedostatek cenově dostupného a přístupného bydlení znamená, že mnoho osob se 
zdravotním postižením a starších osob je ve svých domovech prakticky „vězni“. Znamená to 
rovněž, že se případně musí přestěhovat do pečovatelských zařízení a nemohou zůstat ve 
svých domovech, ani pokud by chtěli.

Sociální, veřejné a cenově dostupné bydlení: integrovaný přístup a investice
I když EU nemá přímý mandát v oblasti bydlení, politiky, programy financování a finanční 
nástroje EU mají na trhy s bydlením velký dopad. Integrovaná strategie EU by se měla 
zabývat dopadem evropských politik v různých oblastech týkajících se finanční dostupnosti 
bydlení z různých úhlů pohledu a zajistit, aby byl pro místní, regionální a vnitrostátní orgány 
vytvořen rámec k tomu, aby definovaly a řídily zajišťování bydlení a investovaly do něj. 
Cenová dostupnost bydlení by měla být  dále integrována v rámci evropského semestru s 
ohledem na roztříštěnost vnitrostátních trhů s bydlením a rozmanitost režimů nájmů.

Investiční mezera v oblasti sociálního bydlení představuje 57 miliard EUR ročně; veřejné 
investice do tohoto odvětví, které by mohly nabídku podpořit, stále klesají8. Vlády se často 
zaměřují na pobídky pro soukromé developery, zatímco podpora na bydlení pro domácnosti s 
nízkými příjmy je stále častěji poskytována formou plateb typu sociálního zabezpečení. 
Změny pravidel EU pro státní podporu by regionům a místním orgánům umožnily investovat 
více do sociálního bydlení a poskytovat všem skupinám, jejichž potřeby důstojného a cenově 
dostupného bydlení nelze naplnit prostřednictvím tržních podmínek, přičemž musí být 
zajištěno, že financování nebude přesměrováno od nejvíce znevýhodněných skupin. To by 
rovněž přispělo k vytváření sociálně různorodých čtvrtí a posílilo sociální soudržnost.

Členské státy by rovněž měly mít v rámci fiskálních pravidel EU možnost více investovat do 
sociálního, veřejného a cenově dostupného bydlení. Je třeba, aby se to odrazilo v reformě 
Evropského paktu stability a růstu. Financování sociálního, cenově dostupného, zdravého, 
odpovídajícího a energeticky účinného bydlení a řešení problémů bezdomovectví a vyloučení 
z přístupu k bydlení by mělo být rovněž financováno prostřednictvím rozpočtu EU.

Zajištění jistoty nájmů a inkluzivní trhy s bydlením
Je obecně uznáváno, že zotavení z krize COVID-19 by nemělo představovat návrat do 
zajetých kolejí. Musíme zajistit, aby se neopakovala vlna vystěhování, k níž došlo po 
celosvětové finanční krizi v posledním desetiletí. Proto je třeba na vnitrostátní a místní úrovni 
zavést lepší ochranu nájemníků a hypotečních dlužníků. Často dnes vidíme, že politiky v 
oblasti bydlení nevyrovnaným způsobem upřednostňují vlastnictví bytů před pronájmy, což 
by se mělo změnit.

Musíme se vyvarovat opakování vzorce, kdy hospodářská krize vede k další financializaci 
trhu s bydlením. Bydlení je ve stále větší míře považováno za nástroj k akumulaci bohatství 

7Agentura Evropské unie pro základní práva, II. průzkum týkající se osob LGBTI v EU,  2020, (EU LGBTI 
Survey II), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucembursko.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo and Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe (Stimulace investic do sociálního bydlení v Evropě).  European Economy Discussion Paper 074, Úřad 
pro publikace Evropské unie, Lucembursko.
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spíše než za společenský statek. Zpráva Společného výzkumného střediska (JRC) s názvem 
„Future of Cities“ (Budoucnost měst) varuje, že „nedávný růst zahraničních a podnikových 
investic do obytných nemovitostí pozměnil modely vlastnictví a vyvolal obavy ohledně 
sociální struktury města a toho, kdo má nést odpovědnost za právo občanů na přiměřené a 
cenově dostupné bydlení.“9  Členské státy a města by měly nově definovat své vztahy se 
soukromými investory, mezinárodními finančními institucemi a finančními trhy s cílem 
znovu nárokovat bydlení jakožto lidské právo. Komise by měla posoudit, zda regulace EU v 
oblasti hospodářské soutěže, volného pohybu kapitálu a služeb (mimo jiné) přispívá k 
financializaci trhu s bydlením, a v případě potřeby by měla do poloviny roku 2021 navrhnout 
legislativní změny, které by tomuto trendu čelily. Kromě toho má  zásadní význam pro 
předcházení narušení trhu s bydlením a bránění praní peněz a daňovým únikům v tomto 
odvětví transparentnost ohledně vlastnictví nemovitostí a transakcí s nimi.

Expanzivní nárůst krátkodobých pronájmů k rekreačním účelům ve městech a oblíbených 
turistických destinacích vysává bydlení z trhu, zvyšuje ceny a má negativní vliv na 
obyvatelnost. Chceme městům poskytnout větší kontrolu nad platformami pro krátkodobé 
pronájmy a zajistit, že tyto platformy budou s městy sdílet informace při dodržování pravidel 
o ochraně údajů.  

To, jak organizujeme politiky v oblasti bydlení a trh s bydlením, je jednou z oblastí, kde je 
zoufale potřebný nový přístup, který postaví lidi v centrech a jejich právo na odpovídající a 
cenově dostupné bydlení nad tržní logiku. Zpravodajka je přesvědčena, že tato zpráva může k 
zavedení tohoto nového přístupu přispět.

9 Společné výzkumné středisko (JRC), „Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward“ 
(Budoucnost měst: příležitosti, výzvy a cesta vpřed), 2019, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucembursko.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 
zpravodajky. Během přípravy návrhu zprávy obdržela zpravodajka informace od těchto 
subjektů a osob:

Eurofound
Renovate Europe
European Citizens’ Initiative on Affordable Housing For All
Build Europe
Housing Europe
European Housing Forum
FEANTSA
AEDES
International Union of Property Owners
International Union of Tenants
European Economic and Social Committee
L’union Sociale Pour L’Habitat
Municipality of Amsterdam
Architects Council of Europe
Leilani Farha UN Special Rapporteur on Adequate Housimg
EUROCITIES 
European Disability Forum
ARDI Intergroup
ILGA
Manuel Aalbers (Professor at KU Leuven)
European Commission (DG EMPL, DG GROW and DG ECFIN)
ERGO Network
Equinet Europe
Sjoerdje van Heerden (Researcher JRC European Commission)
Michaela Kauer (Urban Housing Partnership)
Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (City of Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Housing Manager Barcelona City Council)


