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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om adgang for alle til en anstændig og prismæssigt overkommelig bolig
(2019/2187(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, stk. 3, og 
til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 14, 
148, 151, 153 og 160, samt protokol 26 om tjenesteydelser af almen interesse,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
afsnit IV (solidaritet),

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

– der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for 
personer med handicap fra september 2015 om Den Europæiske Unions indledende 
rapport til komitéen fra juni 2014, 

– der henviser til verdensmålene for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af verdens 
ledere i september 2015 og godkendt af Rådet, der gav udtryk for sin vilje til at 
gennemføre dem, og navnlig mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, hvori der 
opfordres til at fastsætte specifikke mål for 2030 med henblik på at sikre adgang for alle 
til ordentlige, sikre og prismæssigt overkommelige boliger og grundlæggende 
tjenesteydelser og sanering af slumkvarterer og gøre byudvikling mere inkluderende og 
bæredygtig og øge kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig 
boligplanlægning og styring i alle lande,

– der henviser til FN's Genèvecharter om bæredygtige boliger og dets mål om at "sikre 
adgang for alle til en anstændig, ordentlig, prismæssigt overkommelig og sund bolig"1,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret af Det 
Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i november 2017, og 
navnlig princip 19 "Boliger og støtte til hjemløse" og princip 20 "Adgang til 
grundlæggende tjenesteydelser",

– der henviser til den reviderede europæiske socialpagt, særlig artikel 30 om retten til 
beskyttelse mod fattigdom og social udstødelse, artikel 31 om retten til en bolig og 
artikel 16 om familiens ret til social, juridisk og økonomisk beskyttelse,

– der henviser til handlingsplanen for boligpartnerskabet i EU-dagsordenen for byerne fra 
20182,

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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– der henviser til rapporten fra taskforcen på højt plan for investering i social infrastruktur 
i Europa fra 20183,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse fra 2017 med titlen "En europæisk 
boligdagsorden"4,

– der henviser til Eurocities' erklæring fra 2016 om statsstøtte og lokale offentlige 
tjenester5,

– der henviser til slutkommunikéet fra det 19. uformelle møde mellem EU's boligministre 
den 9. og 10. december 20136,

– der henviser til beslutningen fra borgmestrene i store europæiske byer fra 2014 om 
retten til en bolig7,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 26. april 2017 
med titlen "Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: 
breaking the cycle of disadvantage"" (Status over henstillingen fra 2013 om 
"Investering i børn: Hvordan bryder man den onde cirkel for de socialt udsatte") 
(SWD(2017)0258),

– der henviser til Kommissionens pakke om social investering fra 2013,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 20. februar 2013 med titlen "Investering i 
børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte" (2013/112/EU),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme 
for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020" (COM(2011)0173) 
og til de efterfølgende gennemførelses- og evalueringsrapporter,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2020 om forslag til Rådets 
afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker8,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet9,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i 

3 Rapporten fra taskforcen på højt plan for investering i social infrastruktur i Europa: "Boosting Investment in 
Social Infrastructure in Europe" (Fremme af investeringer i social infrastruktur i Europa) af Lieve Fransen, Gino 
del Bufalo og Edoardo Reviglio (januar 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 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0194.
9 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
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den årlige vækstundersøgelse 201910,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2017 om gennemførelsen af den 
europæiske handicapstrategi11,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om bekæmpelse af uligheder som 
et middel til at stimulere jobskabelse og vækst12,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om mindsteindkomstpolitik som et 
redskab til bekæmpelse af fattigdom13,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2016 om gennemførelse af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende 
bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap14,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om flygtninge: Social inklusion og 
integration på arbejdsmarkedet15,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om fattigdom: et kønsperspektiv16,

– der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om opfyldelse af målet med hensyn til 
fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne17,

– der henviser til sin beslutning af 24. november 2015 om begrænsning af uligheder med 
særligt fokus på børnefattigdom18,

– der henviser til sin beslutning af 24. november 2015 om samhørighedspolitikken og 
marginaliserede samfundsgrupper19,

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den 
Europæiske Union20,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at adgang til en bolig er en grundlæggende ret, der skal betragtes som 
en forudsætning for udøvelsen af og adgangen til andre grundlæggende rettigheder og 

10 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0202.
11 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 110.
12 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 89.
13 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 156.
14 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 138.
15 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 2.
16 EUT C 76 af 28.2.2018, s. 93.
17 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 192.
18 EUT C 366 af 21.10.2017, s. 19.
19 EUT C 366 af 21.10.2017, s. 31.
20 EUT C 65 af 19.2.2016, s. 40.
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for et værdigt liv;

B. der henviser til, at et stigende antal mennesker, der lever i EU med en lav eller mellem 
indkomst, står over for begrænsninger med hensyn til prisoverkommelighed, 
uforholdsmæssigt høje boligudgifter og sundhedsfarlige, ringe, energiineffektive eller 
overfyldte boliger eller er hjemløse eller i risiko for udsættelse;

C. der henviser til, at covid-19-krisen har forværret boligusikkerheden, overdreven 
gældsætning og risikoen for udsættelse og hjemløshed;

D. der henviser til, at princip 19 i den europæiske søjle for sociale rettigheder behandler 
spørgsmål vedrørende boligstøtte og hjemløshed;

E. der henviser til, at der er mangel på sociale, prismæssigt overkommelige og 
tilgængelige boliger;

F. der henviser til, at dårlige boligforhold ikke kun har en negativ indvirkning på 
menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet, men også på deres adgang til beskæftigelse 
og andre økonomiske og sociale tjenester;

G. der henviser til, at Den Europæiske Union ved udformningen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tilstræber at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;

Opnåelse af ordentlige, energieffektive og sunde boliger

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre adgang for alle til en anstændig 
bolig, herunder med rent drikkevand af høj kvalitet og ordentlig og rimelig sanitet og 
hygiejne, og til prismæssigt overkommelig, pålidelig og bæredygtig energi og dermed 
bidrage til at udrydde fattigdom i alle dens former; gentager sin opfordring til en EU-
dækkende indsats for at indføre et moratorium for afbrydelse af varmeforsyningen om 
vinteren; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde Verdenssundhedsorganisationens 
(WHO's) standarder for en passende hustemperatur; kræver, at revisionen af 
forordningen om luftkvalitet bringes i overensstemmelse med WHO's standarder;

2. opfordrer Kommissionen til at prioritere emissionsreduktioner gennem renovering af 
boliger i den sociale boligsektor og af bygninger med de dårligste resultater i 
forbindelse med renoveringsbølgen og samtidig sætte ind over for dårlige boligforhold 
og utilstrækkelig adgang til boliger og afskaffe energifattigdom med henblik på at sikre 
en socialt retfærdig omstilling til en klimaneutral økonomi, der ikke lader nogen i 
stikken; understreger derfor, at lejere og boligejere bør oplyses fuldt ud om 
renoveringsprojekter og inddrages i dem, og at de samlede omkostninger ikke bør stige 
som følge af dem;

3. opfordrer Kommissionen til at prioritere renoveringsbølgen inden for den flerårige 
finansielle ramme og Next Generation EU, sætte folk i sårbare situationer i centrum for 
genopretningspolitikkerne og sikre lige adgang for alle til renoveringsprojekter; 
opfordrer medlemsstaterne til at prioritere renovering i deres planer for genopretning og 
modstandsdygtighed med henblik på at bidrage til at opnå en gennemgribende 
renovering af 3 % af den europæiske bygningsmasse om året;
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Bekæmpelse af hjemløshed og forskelsbehandling

4. opfordrer til, at der fastsættes et mål på EU-plan om at sætte en stopper for hjemløshed 
inden 2030; opfordrer Kommissionen til at gøre en større indsats for at støtte 
medlemsstaterne i at mindske og udrydde hjemløshed som en prioritet i forbindelse med 
handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en EU-ramme for nationale strategier for hjemløshed; 
opfordrer medlemsstaterne til at prioritere tilvejebringelsen af permanente boliger til 
hjemløse; understreger betydningen af en pålidelig indsamling af data om hjemløshed;

5. gentager sin opfordring til at sætte en stopper for kriminaliseringen af hjemløse;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der opretholdes ekstraordinære 
foranstaltninger til forebyggelse af hjemløshed og beskyttelse af hjemløse i forbindelse 
med covid-19-krisen, så længe det er nødvendigt, og sikre, at de følges op med passende 
og permanente løsninger;

7. opfordrer til en omfattende og integreret strategi til bekæmpelse af fattigdom med et 
fastsat mål for fattigdomsbekæmpelse, herunder for børnefattigdom; opfordrer til en 
europæisk ramme for minimumsindkomstordninger;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang for alle til en bolig og garantere, at 
ingen forskelsbehandles på grundlag af de grunde, der er fastsat i artikel 21 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at sikre, at chartret samt direktivet om racelighed gennemføres; opfordrer Rådet til 
hurtigt at vedtage det horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling; 
opfordrer Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater, som 
ikke håndhæver EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, eller som 
kriminaliserer hjemløse;

9. noterer sig med dyb bekymring, at romaernes levevilkår fortsat er ekstremt 
bekymrende; opfordrer medlemsstaterne til at fremme geografisk desegregation og 
inddrage romaer, der er omfattet af boligprojekter, med henblik på at forhindre 
tvangsudsættelser, og til at stille bopladser til rådighed for ikkefastboende romaer; 
understreger det presserende behov for offentlige investeringer i denne henseende;

En integreret tilgang til sociale, offentlige og prismæssigt overkommelige boliger på EU-
plan

10. minder om, at EU's politikker, finansieringsprogrammer og finansieringsinstrumenter 
har stor indvirkning på boligmarkederne og borgernes liv; opfordrer Kommissionen til 
at udarbejde en integreret strategi for sociale, offentlige og prismæssigt overkommelige 
boliger på EU-plan for at sikre, at der tilvejebringes sikre, tilgængelige og prismæssigt 
overkommelige boliger for alle;

11. bifalder medtagelsen af prismæssigt overkommelige boliger i det europæiske semester; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle landespecifikke henstillinger 
bidrager positivt til gennemførelsen af principperne i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder; understreger, at det er nødvendigt at forfine indekset for boligpriser og 
fastsætte referencetærsklen for høje boligudgifter til højst 25 % af en husstands 
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disponible indkomst;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe mere nøjagtige data om 
boligmarkederne, herunder på subnationalt niveau, gennem Eurostat (de europæiske 
statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC));

Sikring mod opsigelse og af inklusive boligmarkeder

13. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at indføre retlige 
bestemmelser for at beskytte lejere og boligejere mod udsættelse og sørge for sikring 
mod opsigelse ved at fremme langtidslejekontrakter som standardvalget samt 
huslejegennemsigtighed og huslejekontrol;

14. opfordrer medlemsstaterne til at føre en boligpolitik, der er baseret på princippet om 
neutralitet mellem boligejerskab, private lejeboliger og sociale lejeboliger; opfordrer 
Kommissionen til at overholde dette princip i det europæiske semester;

15. bemærker med bekymring den øgede finansialisering af boligmarkedet, navnlig i 
byerne, hvor investorerne behandler boliger som et omsætteligt aktiv i stedet for en 
menneskeret; opfordrer Kommissionen til at vurdere bidraget fra EU's politikker og 
lovgivning til finansialiseringen af boligmarkedet og de nationale og lokale 
myndigheders evne til at sikre retten til en bolig og om nødvendigt fremsætte lovforslag 
til imødegåelse af finansialiseringen af boligmarkedet inden midten af 2021; opfordrer 
medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at iværksætte beskatningsforanstaltninger 
til modvirkning af spekulative investeringer og udvikle politikker for by- og 
landplanlægning, der favoriserer prismæssigt overkommelige boliger, blanding af 
sociale grupper og social samhørighed;

16. påpeger, at den ekspansive vækst i korttidsferieudlejning fjerner boliger fra markedet og 
får priserne til at stige og har en negativ indvirkning på levevilkårene; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde en lovgivningsmæssig ramme for korttidsudlejning af 
indkvarteringssteder, som giver de nationale og lokale myndigheder vide 
skønsbeføjelser til at fastlægge forholdsmæssigt afpassede regler for 
indkvarteringstjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til i retsakten om 
digitale tjenester at medtage et forslag om, at platforme på markedet for 
korttidsudlejning af indkvarteringssteder skal være forpligtede til at udveksle 
oplysninger i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse;

Investering i sociale, offentlige, prismæssigt overkommelige og energieffektive boliger

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til som en prioritet at afhjælpe 
investeringsunderskuddet for prismæssigt overkommelige boliger; opfordrer i denne 
forbindelse til en reform af stabilitets- og vækstpagten, der giver mulighed for at øge det 
finanspolitiske råderum for bæredygtige offentlige investeringer, navnlig investeringer i 
prismæssigt overkommelige boliger; opfordrer endvidere til en harmoniseret 
regnskabsføring af amortiseringsmetoder for investeringer i prismæssigt overkommelige 
boliger;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilpasse definitionen af målgruppen for 
sociale og offentligt finansierede boliger i bestemmelserne om tjenesteydelser af almen 
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økonomisk interesse for at gøre det muligt for nationale, regionale og lokale 
myndigheder at støtte boliger til alle grupper, hvis behov for anstændige og prismæssigt 
overkommelige boliger ikke kan opfyldes inden for rammerne af markedsvilkårene, 
samtidig med at det sikres, at finansieringen ikke ledes væk fra de mest ugunstigt 
stillede, så der frigøres investeringer, sikres prismæssigt overkommelige boliger og 
skabes socialt mangfoldige kvarterer, og den sociale samhørighed øges;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at øge investeringerne i EU i 
prismæssigt overkommelige og energieffektive sociale boliger og i bekæmpelse af 
hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet gennem Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Fonden for Retfærdig Overgang, InvestEU, ESF+, Horisont Europa 
og Next Generation EU og sikre mere synergi mellem disse instrumenter;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Allerede inden pandemien stod det klart, at der er en klar mangel på ordentlige og prismæssigt 
overkommelige boliger i Europa. Mange europæere lever i sundhedsfarlige, energifattige eller 
overfyldte boliger af lav kvalitet – eller endnu værre: De står over for udsættelse eller 
hjemløshed. Der er 80 millioner mennesker i EU, som er tynget af høje boligudgifter, og 
omkring 10 % af befolkningen i EU-28 brugte 40 % eller mere af deres indkomst på 
boligudgifter, herunder en fjerdedel af dem, der betaler husleje på det private marked. Der er 
betydeligt flere, der er tynget af høje boligudgifter blandt EU's befolkning med risiko for 
fattigdom og i lavindkomsthusstandene. Eurostat viser, at 4 % af EU's befolkning oplevede 
alvorlig boligmangel i 20171. Boligmangel står i centrum for fattigdom og social udstødelse 
og er tæt forbundet med arbejdsløshed.

Krisen vedrørende prisoverkommelighed er først og fremmest et byfænomen, hvorimod 
landdistrikterne har deres egne boligproblemer såsom affolkning. Situationen varierer meget i 
de forskellige regioner i Europa, og der findes en lang række lokale, regionale og nationale 
boligløsninger. I de sydlige og østlige medlemsstater er sociale og offentlige boliger samt 
andelsboliger mindre udbredt, og der findes meget mindre sikring mod opsigelse i 
boligpolitikker og -lovgivning. Dette kræver særlig opmærksomhed. 

Da husly er en hjørnesten i kampen mod covid-19, er det blevet endnu tydeligere, at alle bør 
sikres den grundlæggende ret til at leve i en prismæssigt overkommelig, ordentlig og sund 
bolig med adgang til tjenester, butikker og udendørsarealer. Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder anerkender retten til sociale boliger og boligstøtte til personer, der har behov for 
det, retten til ordentligt husly og tjenester til hjemløse og anerkender behovet for beskyttelse 
mod udsættelse af sårbare personer. De rettigheder, der er fastsat i søjlen, skal nu omsættes i 
praksis, og betænkningen indeholder omfattende forslag til dette formål.

Opnåelse af ordentlige, energieffektive og sunde boliger
I EU bor 21,7% af befolkningen med en lav indkomst i en bolig med utæt tag, fugtige vægge, 
gulve eller fundamenter eller råd i vinduesrammer eller gulv. Boligkvalitetsproblemer er mere 
udbredt i de central- og østeuropæiske medlemsstater, hvor omkring 15 % af 
lavindkomsthusstandene i nogle lande ikke har adgang til basale sanitære faciliteter2. Det 
skønnes også, at mere end 50 millioner husstande i Den Europæiske Union oplever 
energifattigdom. Det er et centralt element i enhver strategi til bekæmpelse af fattigdom at 
sikre adgang til sunde, ordentlige, energieffektive og prismæssigt overkommelige boliger. 
Dertil kommer, at hver gang der investeres 3 euro i at forbedre boligforholdene, vil der 
komme 2 euro igen i form af besparelser på et år3.

Derfor bør renoveringsbølgen have et tredobbelt mål om at tackle klimakrisen, forbedre 
boligforholdene og kickstarte økonomien, samtidig med at der sikres en retfærdig omstilling, 
som ikke lader nogen i stikken. Investeringer i renovering og prismæssigt overkommelige 
boliger kan være en vigtig hjørnesten i en økonomisk genopretning, der sætter den grønne 
pagt i centrum. Det vil være en kontracyklisk foranstaltning med et enormt potentiale for 
jobskabelse og energibesparelser. Renoveringsbølgen bør støttes kraftigt af den flerårige 

1 Eurostat, EU-SILC.
2 Eurostat, EU-SILC.
3 Eurofound (2016), Dårlige boligforhold i Europa: Omkostninger og konsekvenser, Den Europæiske Unions 
Publikationskontor, Luxembourg.
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finansielle ramme og Next Generation EU, og medlemsstaterne bør prioritere renovering i 
deres planer for genopretning og modstandsdygtighed. Dette bør bidrage til at opnå en 
gennemgribende renovering af 3 % af den europæiske bygningsmasse pr. år.

Bekæmpelse af hjemløshed og forskelsbehandling
Hjemløsheden stiger i Den Europæiske Union: 24 medlemsstater oplyser, at hjemløsheden er 
steget i de seneste 10 år4. Finland er den eneste medlemsstat, hvor hjemløsheden er faldet. 
Mindst 700 000 mennesker sover på gaden hver nat i EU, hvilket er 70 % mere end for 10 år 
siden5.

Covid-19-krisen og den efterfølgende nedlukning har vist, at vi kan give husly til hjemløse og 
sætte en stopper for udsættelser, når der er politisk vilje til det. Regeringernes 
nødforanstaltninger til beskyttelse af hjemløse i forbindelse med covid-19 skal opretholdes, så 
længe det er nødvendigt, og følges op med passende, permanente løsninger.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder har givet Kommissionen et stærkt mandat til at 
handle, og kommissær Schmit har flere gange, bl.a. på Europa-Parlamentets plenarforsamling, 
understreget, at det er vigtigt at træffe foranstaltninger mod hjemløshed. Den Europæiske 
Union kan handle som moralsk ledestjerne og på grundlag af sine værdier sammen med de 
vigtigste interessenter fastsætte målet om at udrydde hjemløshed i Den Europæiske Union 
inden 2030 og dermed også bidrage til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling i 
Europa.

Bekæmpelse af hjemløshed er ikke en uoverstigelig opgave. Medlemsstaterne er nødt til at 
udvikle nationale strategier mod hjemløshed, som kombinerer forebyggende og reaktive 
foranstaltninger og lægger stor vægt på at tilvejebringe permanente boliger til hjemløse. Det 
er uacceptabelt, at vi i nogle medlemsstater ser, at hjemløse kriminaliseres og 
forskelsbehandles, for at de forhindres i at få adgang til sociale tjenesteydelser og husly. 
Kommissionen bør ikke vende det blinde øje til, men anfægte disse foranstaltninger.

Det er på høje tid, at der i forbindelse med søgningen efter en prismæssigt overkommelig 
bolig sikres ligebehandling og ikkeforskelsbehandling af alle. Boliger er en grundlæggende 
rettighed for alle, men ikke alle har lige adgang dertil på nuværende tidspunkt. Black Lives 
Matter-demonstrationerne efter George Floyds død har også sat fokus på racediskrimination i 
EU, hvorved der er fremkommet klare beviser for forekomsten heraf på boligområdet. I 
rapporten "At være sort i EU" fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder blev det påpeget, at én ud af fem respondenter (21 %) af afrikansk herkomst har 
følte sig forskelsbehandlet på grund af race ved boligsøgning, og at én ud af to respondenter 
(45 %) bor i overfyldte boliger sammenholdt med 17 % af den almindelige befolkning i EU-
286. 

Samtidig er romaernes forhold fortsat ekstremt bekymrende, idet mange af dem ofte lever i 
segregerede bosættelser kendetegnet ved dårlige levevilkår. Tvangsudsættelser og geografisk 
segregation skal stoppes. I et politisk klima, hvor LGBTI-personers rettigheder sættes under 

4 Baptista, I og Marlier, E (2019), Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies (Bekæmpelse af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet i Europa: en undersøgelse af de nationale 
politikker), Europa-Kommissionen/European Social Policy Network.
5 FEANTSA (2019), Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe (Fjerde oversigt over udelukkelse fra 
boligmarkedet i Europa).
6 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2018), At være sort i EU – Den Europæiske 
Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 
Luxembourg.
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pres, er det vigtigt at forsvare dem, også når det drejer sig om boliger. "LGBTI Survey II" 
(den anden undersøgelse om LGBTI) fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder viste, at blandt de adspurgte i EU har 14 % af de homoseksuelle 
kvinder, 8 % af de biseksuelle kvinder, 6 % af de biseksuelle mænd, 10 % af de 
homoseksuelle mænd, 20 % af de interkønnede og 21 % af de transkønnede oplevet 
forskelsbehandling, når de har forsøgt at leje eller købe en bolig inden for de sidste 12 
måneder7. Vi kan også se, at manglen på prismæssigt overkommelige og tilgængelige boliger 
betyder, at mange personer med handicap og ældre praktisk talt er "fanger" i deres eget hjem. 
Det betyder også, at de kan blive nødt til at flytte på institution og ikke kan blive i deres eget 
hjem, selv om de gerne ville.

Sociale, offentlige og prismæssigt overkommelige boliger: en integreret tilgang og 
investeringer
Selv om EU ikke har et direkte mandat på boligområdet, har EU's politikker, 
finansieringsprogrammer og finansieringsinstrumenter stor indflydelse på boligmarkedet. En 
integreret EU-strategi vil bestå i, at det fra forskellige vinkler undersøges, hvordan de 
europæiske politikker virker på forskellige områder vedrørende prismæssigt overkommelige 
boliger, og sikre, at der skabes en ramme for lokale, regionale og nationale myndigheder til at 
definere, styre og investere i tilvejebringelse af boliger. Prismæssigt overkommelige boliger 
bør integreres yderligere i det europæiske semester, idet der tages hensyn til fragmenteringen 
af de nationale boligmarkeder og mangfoldigheden af besiddelsesformer.

Investeringsunderskuddet inden for socialt boligbyggeri beløber sig til 57 mia. EUR om året. 
Offentlige investeringer i sektoren, der kunne fremme udbuddet, er fortsat faldende8. 
Regeringerne fokuserer ofte på incitamenter til private entreprenører, mens boligstøtten til 
lavindkomsthusstande i stigende grad ydes i form af sociale velfærdsydelser. Ændringer af 
EU's statsstøtteregler vil gøre det muligt for regioner og lokale myndigheder at investere mere 
i sociale boliger og støtte alle grupper, hvis behov for anstændige og prismæssigt 
overkommelige boliger ikke kan opfyldes inden for rammerne af markedsvilkårene, samtidig 
med at det sikres, at finansieringen ikke ledes væk fra de mest ugunstigt stillede. Dette vil 
også bidrage til at skabe socialt mangfoldige kvarterer og styrke den sociale samhørighed.

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at investere mere i sociale, offentlige og 
prismæssigt overkommelige boliger i henhold til EU's finanspolitiske regler. Dette skal 
afspejles i reformen af den europæiske stabilitets- og vækstpagt. Finansiering til sociale, 
prismæssigt overkommelige, sunde, ordentlige og energieffektive boliger og til bekæmpelse 
af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet bør også tilvejebringes via EU-budgettet.

Sikring mod opsigelse og af inklusive boligmarkeder
Det er almindeligt anerkendt, at genopretningen efter covid-19-krisen ikke bør indebære en 
tilbagevenden til "business as usual". Vi er nødt til at sikre, at der ikke sker en gentagelse af 
den bølge af udsættelser, vi har set efter den globale finanskrise i det seneste årti. Der er 
derfor behov for en bedre beskyttelse af lejere og realkreditlåntagere på nationalt og lokalt 
plan. Vi ser nu ofte, at boligpolitikkerne favoriserer boligejerskab på bekostning af lejemål på 

7 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2020), EU LGBTI Survey II, Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo og Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe (Fremme af investeringer i social infrastruktur i Europa). European Economy Discussion Paper 074, Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg.
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en uafbalanceret måde, hvilket bør ændres.

Vi skal undgå en gentagelse af det mønster, hvor en økonomisk krise fører til en yderligere 
finansialisering af boligmarkedet. Boliger ses i stigende grad som et middel til 
velstandsakkumulering frem for et socialt gode. Det Fælles Forskningscenters rapport "Future 
of Cities" (Byernes fremtid) advarer om, at "den seneste opskalering af udenlandske 
investeringer og virksomhedsinvesteringer i beboelsesejendomme i byerne har ændret 
ejerskabsforholdene, hvilket giver anledning til bekymring for en bys sociale struktur og for, 
hvem der kan stilles til ansvar for borgernes rettigheder til ordentlige og prismæssigt 
overkommelige boliger"9.  Medlemsstaterne og byerne bør redefinere deres forbindelser med 
private investorer, internationale finansielle institutioner og finansielle markeder for at gøre 
boliger til en menneskeret igen. Kommissionen bør vurdere, om EU's regler om bl.a. 
konkurrence, fri bevægelighed for kapital og levering af tjenesteydelser bidrager til 
finansialiseringen af boligmarkedet, og om nødvendigt foreslå lovgivningsmæssige ændringer 
inden midten af 2021 for at imødegå denne situation. Desuden er gennemsigtighed i 
forbindelse med ejerskab af fast ejendom og transaktioner af afgørende betydning for at 
forhindre forvridninger på boligmarkedet og forhindre hvidvask af penge og 
skatteunddragelse i denne sektor.

Den ekspansive vækst i korttidsferieudlejning i byerne og ved populære turistmål fjerner 
boliger fra markedet, får priserne til at stige og har en negativ indvirkning på levevilkårene. 
Vi ønsker at give byerne mere kontrol over platforme for korttidsudlejning af 
indkvarteringssteder og sikre, at disse platforme udveksler oplysninger med byerne i henhold 
til databeskyttelsesreglerne.  

Den måde, hvorpå vi organiserer boligpolitikker og boligmarkedet, er et af de områder, hvor 
der er desperat behov for en ny tilgang, som sætter folk i centrum og sætter deres ret til 
ordentlige og prismæssigt overkommelige boliger over markedets logik. Ordføreren mener, at 
denne betænkning kan bidrage til at indføre denne nye strategi.

9 Det Fælles Forskningscenter (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward 
(Byernes fremtid: muligheder, udfordringer og vejen frem), Den Europæiske Unions Publikationskontor, 
Luxembourg.



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

DA

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 
Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 
udkastet til betænkning:

Eurofound
Renovate Europe
Det europæiske borgerinitiativ om prismæssigt overkommelige boliger for alle
Build Europe
Housing Europe
European Housing Forum
FEANTSA
AEDES
International Union of Property Owners
International Union of Tenants
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
L’union Sociale Pour L’Habitat
Amsterdam Kommune 
Architects Council of Europe
Leilani Farha, FN's særlige rapportør om ordentlige boligforhold
EUROCITIES 
Det Europæiske Handicapforum 
ARDI Intergroup
ILGA
Manuel Aalbers (professor ved KU Leuven)
Europa-Kommissionen (GD EMPL, GD GROW og GD ECFIN)
ERGO Network
Equinet Europe
Sjoerdje van Heerden (forsker ved Det Fælles Forskningscenter, Europa-Kommissionen)
Michaela Kauer (Urban Housing Partnership)
Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (ansvarlig for boligforvaltning i Barcelonas byråd)


