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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση
(2019/2187(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το άρθρο 
3 παράγραφος 3, και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 14, 148, 151, 153 και 160 και το Πρωτόκολλο 26 σχετικά με 
τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, του Σεπτεμβρίου του 2015, σχετικά με 
την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επιτροπή, του Ιουνίου του 2014, 

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν από τους 
παγκόσμιους ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το 
οποίο διατύπωσε τη δέσμευσή του για την υλοποίησή τους, και ιδίως τον ΣΒΑ 11 για 
τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες που επιδιώκει ειδικούς στόχους για το 2030, όπως τη 
διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε κατάλληλη, ασφαλή, οικονομικά προσιτή στέγαση 
και βασικές υπηρεσίες και την αναβάθμιση των παραγκουπόλεων, καθώς και τη 
βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης και των ικανοτήτων για 
συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των ανθρωπίνων 
οικισμών σε όλες τις χώρες,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Γενεύης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη στέγαση 
και τον στόχο του «να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή, κατάλληλη, 
οικονομικά προσιτή και υγιεινή στέγαση»1,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Νοέμβριο του 2017, ιδίως τις αρχές 19, «στέγαση και βοήθεια για τους αστέγους», και 
20, «πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες»,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30, 
όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το 
άρθρο 31, όσον αφορά το δικαίωμα στη στέγαση, και το άρθρο 16, όσον αφορά το 
δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της εταιρικής σχέσης για τη στέγαση του αστικού 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
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θεματολογίου της ΕΕ, του 20182,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε 
κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη, του 20183,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, του 2017, με τίτλο 
«Προς ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη στέγαση»4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του δικτύου Eurocities, του 2016, σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες5,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 19ης άτυπης συνόδου των Ευρωπαίων 
υπουργών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα στέγασης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 
και 10 Δεκεμβρίου 20136,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα των δημάρχων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, του 2014, 
σχετικά με το δικαίωμα στη στέγαση7,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 
2017, «Taking stock of the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking 
the cycle of disadvantage”» (Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση 
στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας») (SWD(2017)0258),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις, του 
2013,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο 
«Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013/112/EU),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» 
(COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απασχόληση 

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Έκθεση της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη με 
τίτλο: «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Τόνωση των επενδύσεων σε κοινωνικές 
υποδομές στην Ευρώπη), των Lieve Fransen, Gino del Bufalo και Edoardo Reviglio, του Ιανουαρίου του 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 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0194.
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και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 201910,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανάπτυξης12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές περί 
ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως 
όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τους πρόσφυγες: 
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 
διάσταση του φύλου16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την επίτευξη του 
στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική 
στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση20,

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
11 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 110.
12.ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
13 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
14 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 138.
15 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 2.
16 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
17 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 192.
18 ΕΕ C 366 της 21.10.2017, σ. 19.
19 ΕΕ C 366 της 21.10.2017, σ. 31.
20 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 40.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το 
οποίο πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την αξιοπρεπή διαβίωση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ 
σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με 
περιορισμούς στις οικονομικές τους δυνατότητες, με υπερβολικές δαπάνες στέγασης, 
και με ανθυγιεινές, χαμηλής ποιότητας συνθήκες στέγασης, σε ενεργειακά μη 
αποδοτικές ή υπερπλήρεις κατοικίες, ή είναι άστεγοι ή διατρέχουν κίνδυνο έξωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επιδεινώσει τη στεγαστική 
ανασφάλεια, την υπερχρέωση και τον κίνδυνο έξωσης και αστεγίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της Αρχής 19, τα ζητήματα της στεγαστικής βοήθειας και 
της αστεγίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής, οικονομικά προσιτής και 
προσβάσιμης στέγασης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακατάλληλες συνθήκες στέγασης επηρεάζουν αρνητικά όχι 
μόνο την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και την 
πρόσβασή τους στην απασχόληση και σε άλλες οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των 
δράσεών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Επίτευξη κατάλληλης, ενεργειακά αποδοτικής και υγιεινής στέγασης

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε 
αξιοπρεπή στέγαση, που συνεπάγεται μεταξύ άλλων καθαρό και υψηλής ποιότητας 
πόσιμο νερό, ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές αποχέτευσης και υγιεινής, 
καθώς και σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της· επαναβεβαιώνει 
την έκκλησή του για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για επιβολή αναστολής της 
διακοπής της θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τα 
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως προς την 
κατάλληλη θερμοκρασία κατοικίας· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ποιότητα του αέρα με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις μειώσεις των εκπομπών μέσω της 
ανακαίνισης των κατοικιών στον τομέα της κοινωνικής στέγασης, καθώς και των 
κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, στο πλαίσιο του «κύματος ανακαίνισης», 
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αντιμετωπίζοντας παράλληλα την ακατάλληλη στέγαση και την ανεπαρκή 
προσβασιμότητα και εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία που 
δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο· τονίζει, επομένως, ότι οι ενοικιαστές και οι 
ιδιοκατοικούντες θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να συμμετέχουν σε έργα 
ανακαίνισης, δεν θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουν αύξηση του συνολικού κόστους 
λόγω των έργων αυτών·

3. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο «κύμα ανακαίνισης» στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU, 
θέτοντας τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στο επίκεντρο των 
πολιτικών ανάκαμψης, και να εξασφαλίσει την ίση πρόσβαση όλων σε έργα 
ανακαίνισης· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά 
την κατάρτιση σχεδίων τους για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη ριζικής ανακαίνισης του 3 % του ευρωπαϊκού κτιριακού 
αποθέματος ετησίως·

Αντιμετώπιση της αστεγίας και καταπολέμηση των διακρίσεων

4. ζητεί να επιτευχθεί ο στόχος της εξάλειψης της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ισχυρότερη δράση για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον 
περιορισμό και την εξάλειψη της αστεγίας, ως προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την αστεγία· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους· τονίζει τη σημασία της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αστεγία·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τεθεί τέρμα στην ποινικοποίηση των αστέγων·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα έκτακτα μέτρα που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της αστεγίας και την προστασία των αστέγων στο πλαίσιο της κρίσης της 
νόσου COVID-19 θα παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό χρειάζεται και θα ακολουθηθούν 
από κατάλληλες και μόνιμες λύσεις·

7. ζητεί την υιοθέτηση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα θέτει καθορισμένους στόχους για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας· ζητεί τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στη στέγαση και τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή του Χάρτη καθώς και της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα την οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων ή 
ποινικοποιούν τους αστέγους·

9. σημειώνει με έντονο προβληματισμό ότι οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά 
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εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ανησυχητικές· καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν 
την εξάλειψη του χωροταξικού διαχωρισμού και τη συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά 
σε έργα στέγασης, να αποτρέψουν τις αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν χώρους 
διαμονής για τους Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
δημόσιες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα·

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική, δημόσια και οικονομικά προσιτή 
στέγαση σε επίπεδο ΕΕ

10. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ, τα προγράμματα χρηματοδότησης και τα 
χρηματοδοτικά μέσα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές στέγης και στη ζωή των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
κοινωνική, δημόσια και οικονομικά προσιτή στέγαση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή ασφαλούς, προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής ποιοτικής 
στέγασης για όλους·

11. επικροτεί τη συμπερίληψη της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο δείκτης τιμών κατοικιών 
και να καθοριστεί το όριο αναφοράς για το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω 
του στεγαστικού κόστους σε ένα ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού·

12. προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με τις αγορές 
στέγης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, μέσω της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Eurostat (Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις 
συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC))·

Εγγύηση της ασφαλούς κατοχής ακινήτων και διασφάλιση αγορών στέγης χωρίς 
αποκλεισμούς

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να θεσπίσουν νομικές 
διατάξεις για την προστασία των ενοικιαστών και των ιδιοκατοικούντων έναντι έξωσης 
και να εγγυηθούν την ασφαλή κατοχή ακινήτων προωθώντας τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις μίσθωσης ως εξ ορισμού επιλογή, και προάγοντας τη διαφάνεια και την 
εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων όσον αφορά τα μισθώματα·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν πολιτικές για τη στέγαση που βασίζονται στην αρχή 
της ουδετερότητας μεταξύ ιδιοκτησίας κατοικιών, μίσθωσης κατοικιών με ιδιωτικό 
συμφωνητικό και ενοικίασης κοινωνικών κατοικιών· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί 
την εν λόγω αρχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

15. επισημαίνει με ανησυχία την αυξανόμενη χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης, 
ιδίως στις πόλεις, όπου οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τη στέγαση ως εμπορεύσιμο 
στοιχείο και όχι ως ανθρώπινο δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
συμβολή των πολιτικών και των κανονισμών της ΕΕ στη χρηματιστηριοποίηση της 
αγοράς στέγης, καθώς και την ικανότητα των εθνικών και τοπικών αρχών να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγαση και, εφόσον είναι σκόπιμο, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση της χρηματιστηριοποίησης της 
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αγοράς στέγης έως τα μέσα του 2021· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
θεσπίσουν φορολογικά μέτρα για την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών επενδύσεων 
και να αναπτύξουν πολιτικές αστικού και αγροτικού χωροταξικού σχεδιασμού που να 
ευνοούν την οικονομικά προσιτή στέγαση, την κοινωνική ανάμειξη και την κοινωνική 
συνοχή·

16. επισημαίνει ότι η επεκτατική ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
παραθεριστικών καταλυμάτων μειώνει την προσφορά κατοικιών στην αγορά, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα καλής 
διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 
βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση καταλυμάτων, το οποίο να παρέχει ευρεία διακριτική 
ευχέρεια στις εθνικές και τοπικές αρχές να ορίσουν αναλογικούς κανόνες όσον αφορά 
τις υπηρεσίες φιλοξενίας· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες πρόταση με την οποία θα εισάγονται υποχρεώσεις που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών για πλατφόρμες στην αγορά 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης καταλυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων·

Επένδυση σε κοινωνική, δημόσια, οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική 
στέγαση

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν κατά προτεραιότητα το κενό 
επενδύσεων για οικονομικά προσιτή στέγαση· ζητεί, εν προκειμένω, τη μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των 
δημοσιονομικών περιθωρίων για βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
οικονομικά προσιτής στέγασης· ζητεί, επιπλέον, μια εναρμονισμένη λογιστική για τη 
μεθοδολογία της απόσβεσης των επενδύσεων στον τομέα της οικονομικά προσιτής 
στέγασης·

18. προτρέπει την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας στόχου όσον αφορά 
την κοινωνική και τη χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια στέγαση με βάση τους 
κανόνες που διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
παράσχει τη δυνατότητα στις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να 
στηρίξουν τη στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι ανάγκες για αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση δεν μπορούν να καλυφθούν από τις συνθήκες της αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν 
χρηματοδότηση, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις και να εξασφαλιστεί η 
παροχή οικονομικά προσιτής στέγασης, να δημιουργηθούν κοινωνικά ποικιλόμορφες 
γειτονιές και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τις επενδύσεις στον 
τομέα της οικονομικά προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής κοινωνικής στέγασης στην 
ΕΕ, καθώς και τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της αστεγίας και του αποκλεισμού 
από τη στέγαση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, του μέσου InvestEU, του ΕΚΤ +, του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU, και να 
εξασφαλίσουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μέσων·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ήδη πριν από την πανδημία, είχε καταστεί σαφές ότι υπάρχει καταφανής έλλειψη 
κατάλληλης και οικονομικά προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Πολλοί Ευρωπαίοι ζουν σε 
ανθυγιεινούς, χαμηλής ποιότητας, χαμηλών ενεργειακών επιδόσεων ή υπερπλήρεις χώρους· 
ή, ακόμη χειρότερα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της έξωσης ή της αστεγίας. Υπάρχουν 80 
εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ που αντιμετωπίζουν υπερβολική επιβάρυνση λόγω του 
στεγαστικού κόστους και περίπου το 10 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 δαπανά 40 % ή 
περισσότερο του εισοδήματός του για στέγαση, ποσοστό που συμπεριλαμβάνει το 25 % 
εκείνων που καταβάλλουν μισθώματα στην αγορά του ιδιωτικού τομέα. Η υπερβολική 
επιβάρυνση λόγω στεγαστικού κόστους είναι σημαντικά υψηλότερη μεταξύ των τμημάτων 
του πληθυσμού της ΕΕ που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και των νοικοκυριών με χαμηλό 
εισόδημα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 4 % του πληθυσμού της ΕΕ βίωσε σοβαρή 
στέρηση στέγης το 20171. Η στέρηση στέγης αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού και συνδέεται στενά με την ανεργία.

Η κρίση οικονομικής προσιτότητας είναι πρωτίστως αστικό φαινόμενο, ενώ οι αγροτικές 
περιοχές αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα όσον αφορά τη στέγαση, όπως η μείωση 
πληθυσμού. Η κατάσταση διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων περιφερειών 
στην Ευρώπη και υπάρχει ευρύ φάσμα τοπικών, περιφερειακών και εθνικών λύσεων 
στέγασης. Στα νότια και ανατολικά κράτη μέλη η κοινωνική, δημόσια και συνεταιριστική 
στέγαση είναι λιγότερο διαδεδομένη, ενώ οι πολιτικές και οι κανονισμοί για τη στέγαση 
παρέχουν πολύ λιγότερες εγγυήσεις για την ασφαλή κατοχή ακινήτων. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή. 

Καθώς οι ειδικές δομές και τα καταλύματα για αστέγους συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
καταπολέμησης της νόσου Covid-19, καθίσταται ακόμη πιο σαφές ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται για όλους το θεμελιώδες δικαίωμα της διαβίωσης σε οικονομικά προσιτή, 
κατάλληλη και υγιεινή κατοικία με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καταστήματα και υπαίθριους 
χώρους. Στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
στην κοινωνική στέγαση και τη στεγαστική βοήθεια για όσους έχουν ανάγκη, το δικαίωμα σε 
κατάλληλα καταλύματα και υπηρεσίες για τους άστεγους και αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη 
προστασίας ευάλωτων ατόμων έναντι της έξωσης. Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον 
πυλώνα πρέπει τώρα να υλοποιηθούν και η έκθεση παρέχει πολλές σχετικές προτάσεις.

Επίτευξη κατάλληλης, ενεργειακά αποδοτικής και υγιεινής στέγασης
Στην ΕΕ, το 21,7 % του πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα ζει σε κατοικίες οι οποίες έχουν 
διαρροές στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, στα δάπεδα ή στα θεμέλια ή σάπια πλαίσια 
παραθύρων ή δάπεδα. Τα προβλήματα ποιότητας ως προς τη στέγαση είναι πιο διαδεδομένα 
στα κράτη μέλη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, όπου σε ορισμένες χώρες 
περίπου το 15 % των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα δεν διαθέτουν ούτε τις βασικές 
εγκαταστάσεις υγιεινής.2 Εκτιμάται επίσης ότι περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια. Η εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε υγιεινή, κατάλληλη, ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί 
βασικό στοιχείο κάθε στρατηγικής που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φτώχειας. 
Επιπλέον, για κάθε 3 ευρώ που επενδύονται στη βελτίωση των συνθηκών στέγασης, 

1 Eurostat, EΕ-SILC.
2 Eurostat, EΕ-SILC.
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αναμένεται απόδοση 2 ευρώ σε αποταμιεύσεις σε ένα έτος.3

Το «κύμα ανακαίνισης» θα πρέπει συνεπώς να εξυπηρετεί τον τριπλό στόχο της 
αντιμετώπισης της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, της βελτίωσης των συνθηκών στέγασης και 
της επανεκκίνησης της οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση που δεν 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Οι επενδύσεις σε ανακαινίσεις και σε οικονομικά προσιτή 
στέγαση μπορούν να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο μιας οικονομικής ανάκαμψης που 
θέτει την Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο. Μπορούν να αποτελέσουν μια αντικυκλική 
παρέμβαση με τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξοικονόμησης 
ενέργειας. Το «κύμα ανακαίνισης» θα πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά από το ΠΔΠ και το 
μέσο ανάκαμψης Next Generation EU και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη ριζικής ανακαίνισης της 
τάξης του 3 % του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος ετησίως.

Αντιμετώπιση της αστεγίας και καταπολέμηση των διακρίσεων
Η αστεγία βρίσκεται σε άνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: σύμφωνα με στοιχεία από 24 κράτη 
μέλη, η αστεγία έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία4. Η Φινλανδία είναι το μόνο 
κράτος μέλος όπου έχει μειωθεί η αστεγία. Τουλάχιστον 700 000 άνθρωποι κοιμούνται στο 
δρόμο κάθε νύχτα στην ΕΕ, ποσοστό 70 % μεγαλύτερο απ’ ό,τι μια δεκαετία πριν5.

Η κρίση της νόσου COVID-19 και ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών που 
επακολούθησε κατέδειξαν ότι είναι δυνατόν να παρασχεθούν ειδικές δομές και καταλύματα 
για τους αστέγους και να επιβληθεί παύση των εξώσεων εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. 
Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις για την προστασία των αστέγων 
στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο καιρό χρειάζεται και 
να ακολουθηθούν από κατάλληλες, μόνιμες λύσεις.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει δώσει ισχυρή εντολή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλάβει δράση και ο Επίτροπος Schmit έχει τονίσει επανειλημμένως, μεταξύ 
άλλων και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη σημασία της ανάληψης 
δράσης κατά της αστεγίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως ηθικό σύστημα 
αναφοράς και βάσει των αξιών της να εξαγγείλει, από κοινού με τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, τον στόχο της εξάλειψης της αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως 
το 2030, συμβάλλοντας επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η καταπολέμηση της αστεγίας δεν είναι ένας ανέφικτος στόχος. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την αστεγία που να συνδυάζουν προληπτικά μέτρα και 
μέτρα αντιμετώπισης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή μόνιμης στέγης στους 
αστέγους. Η ποινικοποίηση των αστέγων και οι πρακτικές οι οποίες εισάγουν διακρίσεις και 
αποτρέπουν την πρόσβαση των αστέγων σε κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικές δομές για 
αστέγους, που παρατηρούνται σε αρκετά κράτη μέλη, είναι απαράδεκτες. Η Επιτροπή δεν θα 
πρέπει να παραβλέπει αυτές τις πρακτικές αλλά να τις αντιμάχεται.

3 Eurofound (2016), Ακατάλληλη στέγαση στην Ευρώπη: Κόστος και επιπτώσεις, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
4 Baptista, I και Marlier, Ε (2019), Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies («Η καταπολέμηση της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη στέγαση στην Ευρώπη: μια μελέτη των 
εθνικών πολιτικών»), Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής.
5 FEANTSA (2019), Fourth overview of housing exclusion in Europe (Τέταρτη επισκόπηση του αποκλεισμού 
από τη στέγαση στην Ευρώπη).
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Είναι πλέον καιρός να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση για όλους και να μην εισάγονται 
διακρίσεις στην αναζήτηση οικονομικά προσιτής στέγασης. Η στέγαση αποτελεί βασικό 
δικαίωμα για όλους, αλλά αυτή την στιγμή δεν έχουν όλοι ίση πρόσβαση. Επιπλέον, οι 
διαδηλώσεις στο πλαίσιο του κινήματος «Black Lives Matter», που ακολούθησαν τον θάνατο 
του George Floyd, έφεραν στο προσκήνιο τις φυλετικές διακρίσεις στην ΕΕ, και ισχυρά 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι είναι ευρέως διαδεδομένες στον τομέα της στέγασης. Η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τίτλο «Being Black in the EU» (Πώς είναι να 
είναι κανείς μαύρος στην ΕΕ) επισημαίνει ότι ένας στους πέντε ερωτηθέντες αφρικανικής 
καταγωγής (21 %) έχει αισθανθεί ότι υπέστη φυλετικές διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στη στέγαση, ενώ ένας στους δύο ερωτηθέντες ζει σε συνθήκες στεγαστικού συνωστισμού 
(45 %), σε σύγκριση με το 17 % του γενικού πληθυσμού στην ΕΕ των 28.6 

Ταυτόχρονα, οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Ρομά εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
ανησυχητικές, καθώς συχνά πολλοί ζουν σε διαχωρισμένους καταυλισμούς που 
χαρακτηρίζονται από υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει να τεθεί τέρμα στις 
αναγκαστικές εξώσεις και τον χωρικό διαχωρισμό. Σε ένα πολιτικό κλίμα στο οποίο τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ υφίστανται πίεση, είναι σημαντικό να τους παρασχεθεί 
στήριξη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη στέγαση. Σύμφωνα με την δεύτερη έρευνα για τα 
ΛΟΑΔΜ άτομα που διεξήγαγε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, από τους 
ερωτηθέντες, 14 % των λεσβιών, 8 % των αμφιφυλόφιλων γυναικών, 6 % των 
αμφιφυλόφιλων ανδρών, 10 % των ομοφυλόφιλων ανδρών, 20 % των μεσοφυλικών ατόμων 
και 21 % των διεμφυλικών ατόμων υπέστησαν διακρίσεις προσπαθώντας να ενοικιάσουν ή 
να αγοράσουν κατοικίες κατά τους τελευταίους 12 μήνες7. Διαπιστώνεται επίσης ότι η 
έλλειψη οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης στέγασης συνεπάγεται ότι πολλά άτομα με 
αναπηρία καθώς και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι στην πράξη «φυλακισμένοι» στο ίδιο 
τους το σπίτι. Συνεπάγεται επίσης ότι ενδεχομένως είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν σε 
ιδρύματα και δεν μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, ακόμη και αν το επιθυμούν.

Κοινωνική, δημόσια και οικονομικά προσιτή στέγαση: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
και επενδύσεις
Μολονότι η ΕΕ δεν διαθέτει άμεση εντολή σχετικά με τη στέγαση, οι ενωσιακές πολιτικές, τα 
προγράμματα χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις 
αγορές στέγης. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ θα εξέταζε τον αντίκτυπο που έχουν 
οι ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς στην οικονομική 
προσιτότητα της στέγασης από διάφορες οπτικές γωνίες, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
δημιουργία ενός πλαισίου ώστε οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να καθορίσουν 
και να καθοδηγήσουν την παροχή στέγασης και να επενδύσουν σε αυτό τον τομέα. Η 
οικονομική προσιτότητα της στέγασης θα πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό των εθνικών αγορών στέγης και την 
ποικιλομορφία όσον αφορά την κατοχή ακινήτων.

Το κενό επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής στέγασης ανέρχεται σε 57 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως· Οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα που θα μπορούσαν να τονώσουν την 

6 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018), δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις εθνοτικές μειονότητες και τις διακρίσεις «Being Black in the EU», Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
7 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης( 2020), δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα ΛΟΑΔΜ άτομα, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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προσφορά εξακολουθούν να μειώνονται8. Οι κυβερνήσεις συχνά επικεντρώνονται στην 
παροχή κινήτρων προς τους φορείς ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα ενώ η στεγαστική 
στήριξη για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα λαμβάνει όλο και περισσότερο τη μορφή 
πληρωμών κοινωνικής πρόνοιας. Οι τροποποιήσεις στους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις αναμένεται να επιτρέψουν στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να 
επενδύσουν περισσότερο στην κοινωνική στέγαση και να παράσχουν στήριξη σε όλες τις 
ομάδες των οποίων οι ανάγκες για αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση δεν μπορούν 
να ικανοποιηθούν στις συνθήκες της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα θα λάβουν χρηματοδότηση. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη 
δημιουργία κοινωνικά ποικιλόμορφων γειτονιών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν περισσότερο σε 
κοινωνική, δημόσια και οικονομικά προσιτή στέγαση στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
κανόνων της ΕΕ. Αυτό χρειάζεται να αποτυπωθεί στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
παρέχει  χρηματοδότηση για κοινωνική, οικονομικά προσιτή, υγιεινή, κατάλληλη και 
ενεργειακά αποδοτική στέγαση, καθώς και για την αντιμετώπιση της αστεγίας και του 
αποκλεισμού από τη στέγαση.

Εγγύηση της ασφαλούς κατοχής ακινήτων και διασφάλιση αγορών στέγης χωρίς 
αποκλεισμούς
Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ανάκαμψη από την κρίση λόγω της νόσου Covid-19 δεν θα 
πρέπει να σηματοδοτήσει την επιστροφή στις  συνήθεις πρακτικές. Πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι δεν θα επαναληφθεί το κύμα εξώσεων που παρατηρήθηκε μετά την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως, πρέπει να θεσπιστεί καλύτερη 
προστασία των ενοικιαστών και των δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο. Διαπιστώνεται πλέον συχνά ότι οι πολιτικές για τη στέγαση ευνοούν την 
ιδιοκτησία έναντι της μίσθωσης, με μη ισορροπημένο τρόπο, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη ενός μοτίβου σύμφωνα με το οποίο μια οικονομική 
κρίση οδηγεί σε περαιτέρω χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης. Η στέγαση γίνεται όλο 
και περισσότερο αντιληπτή ως όχημα για τη συσσώρευση πλούτου και όχι ως κοινωνικό 
αγαθό. Η έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο «Το μέλλον των πόλεων» 
προειδοποιεί ότι «η πρόσφατη κλιμάκωση ξένων και εταιρικών επενδύσεων σε ακίνητα 
κατοικίας σε αστικές περιοχές έχει μεταβάλει τα πρότυπα ιδιοκτησίας ακινήτων, εγείροντας 
ανησυχίες για τον κοινωνικό ιστό των πόλεων και για το ποιος έχει υποχρέωση λογοδοσίας 
όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών σε κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγαση.»9 
Τα κράτη μέλη και οι αρχές των πόλεων θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με 
επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικές 
αγορές προκειμένου η στέγαση να αποκατασταθεί ως ανθρώπινο δικαίωμα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, την ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων και παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη 
χρηματιστηριοποίηση της αγοράς στέγης και, εάν χρειαστεί, να προτείνει νομοθετικές 

8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo και Edoardo Reviglio (2018), «Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Τόνωση των επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη). Έγγραφο συζήτησης για την 
ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
9 Κοινό Κέντρο Ερευνών (2019), «The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward» (Το 
μέλλον των πόλεων: ευκαιρίες, προκλήσεις και μελλοντική πορεία), Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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αλλαγές για την αντιμετώπισή της έως τα μέσα του 2021. Επιπλέον, η διαφάνεια σχετικά με 
την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές ακινήτων είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη των 
στρεβλώσεων στην αγορά στέγης, καθώς και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής στον εν λόγω τομέα.

Η επεκτατική ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης καταλυμάτων για διακοπές σε 
πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς μειώνει την προσφορά κατοικιών στην 
αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα 
καλής διαβίωσης. Επιθυμούμε να ενισχυθεί ο έλεγχος που ασκούν οι αρχές των πόλεων όσον 
αφορά τις πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης καταλυμάτων και να διασφαλιστεί ότι οι 
πλατφόρμες αυτές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις εν λόγω αρχές, τηρώντας τους 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων.  

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι πολιτικές για τη στέγαση και η αγορά στέγης είναι 
ένας από τους τομείς όπου απαιτείται επειγόντως μια νέα προσέγγιση, η οποία θα τοποθετεί 
τους ανθρώπους στο επίκεντρο και το δικαίωμά τους σε κατάλληλη και οικονομικά προσιτή 
στέγαση πάνω από τη λογική της αγοράς. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η παρούσα έκθεση 
μπορεί να συμβάλει στην εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη της εισηγήτριας. Κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης, κατατέθηκαν στην 
εισηγήτρια απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

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)


