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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
(2019/2187(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej článok 3 ods. 3, a na 
Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 9, 14, 148, 151, 153 
a 160 a jej protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej hlavu IV 
(Solidarita),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím zo septembra 2015 k úvodnej správe Európskej únie tomuto výboru z júna 
2014, 

– so zreteľom na ciele udržateľného rozvoja prijaté svetovými lídrami v septembri 2015 a 
schválené Radou, ktorá vyjadrila svoj záväzok plniť tieto ciele, a najmä cieľ č. 11 – 
Udržateľné mestá a obce – v ktorom sa požadujú konkrétne ciele na rok 2030, aby sa 
zabezpečil prístup všetkých k primeranému, bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu 
a základným službám, zlepšenie podmienok bývania vo štvrtiach chudoby a na vyššiu 
úroveň sa pozdvihla inkluzívna a udržateľná urbanizácia a kapacita participatívneho, 
integrovaného a udržateľného plánovania a správy ľudských sídel vo všetkých 
krajinách,

– so zreteľom na Ženevskú chartu OSN o udržateľnom bývaní a jej cieľ „zabezpečiť 
prístup k dôstojnému, primeranému, cenovo dostupnému a zdravému bývaniu pre 
všetkých“1,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv vyhlásený Európskou radou, 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou v novembri 2017, a najmä na jeho 
zásadu 19 Bývanie a pomoc pre bezdomovcov a 20 Prístup k základným službám,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu, a najmä na jej článok 30 (právo na 
ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením), 31 (právo na bývanie) a 16 (právo 
rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu),

– so zreteľom na akčný plán mestskej agendy EÚ pre bývanie z roku 20182,

– so zreteľom na správu pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre investície do sociálnej 

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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infraštruktúry v Európe v roku 20183;

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z roku 2017 s názvom Za vytvorenie 
európskej agendy pre sociálne bývanie4,

– so zreteľom na vyhlásenie Eurocities z roku 2016 o štátnej pomoci a miestnych 
verejných službách5,

– so zreteľom na záverečné komuniké z 19. neformálneho stretnutia ministrov EÚ 
zodpovedných za otázky bývania, ktoré sa konalo 9. a 10. decembra 20136,

– so zreteľom na uznesenie primátorov veľkých európskych miest z roku 2014 o práve na 
bývanie7,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. apríla 2017 s názvom 
Zhodnotenie odporúčania Komisie z roku 2013 s názvom Investovať do detí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (SWD (2017)0258),

– so zreteľom na balík Komisie o sociálnych investíciách z roku 2013,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. februára 2013 s názvom Investovať do detí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (2013/112/EÚ),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. apríla 2011 s názvom Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na následné 
správy o implementácii a hodnotiace správy,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 10. júla 2020 o návrhu rozhodnutia Rady 
o usmerneniach pre politiku zamestnanosti členských štátov8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o zamestnanosti a sociálnych 
politikách v eurozóne9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na 
rok 201910,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2017 o vykonávaní európskej stratégie 

3 Správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre investície do sociálnej infraštruktúry v Európe: zvýšenie 
investícií do sociálnej infraštruktúry v Európe – Lieve Fransen, Gino del Bufalo a Edoardo Reviglio (január 
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 Prijaté texty, P9_TA(2020)0194.
9 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.
10 Prijaté texty, P8_TA(2019)0202.
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pre oblasť zdravotného postihnutia11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných príležitostí a rastu12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o politikách zameraných na 
zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja na boj proti chudobe13,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2016 o vykonávaní Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a s osobitným zreteľom na záverečné 
pripomienky Výboru pre UN CRPD14,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 s názvom Utečenci: sociálne začlenenie a 
integrácia na trhu práce15,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 s názvom Chudoba: rodové hľadisko16,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o plnení cieľa boja proti chudobe s 
ohľadom na rastúce náklady domácností17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o znižovaní nerovností s 
osobitným zameraním na chudobu detí18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia19,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii20,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

A. keďže prístup k bývaniu je základným právom, ktoré treba považovať za predpoklad 
uplatňovania ďalších základných práv a prístupu k nim, ako aj za predpoklad života v 
podmienkach ľudskej dôstojnosti;

B. keďže v EÚ žije stále viac osôb s nízkymi alebo strednými príjmami naráža na hranicu 
finančnej dostupnosti, nadmernej záťaže v podobe nákladov na bývanie a nezdravého, 
nekvalitného a energeticky neefektívneho bývania v preplnených obydliach, je bez 
domova alebo im hrozí nútené vysťahovanie;

11 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 110.
12 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.
13 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 156.
14 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 138.
15 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 2.
16 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
17 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 192.
18 Ú. v. EÚ C 366, 21.10.2017, s. 19.
19 Ú. v. EÚ C 366, 21.10.2017, s. 31.
20 Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 40.
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C. keďže kríza COVID-19 ešte viac zvýšila neistotu v oblasti bývania, nadmernú 
zadlženosť a riziko núteného vysťahovania a bezdomovectva;

D. keďže Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) sa vo svojej zásade 19 zaoberá otázkami 
pomoci pri bývaní a bezdomovectva;

E. keďže sociálneho, cenovo prijateľného a dostupného bývania je nedostatok;

F. keďže neprimerané podmienky bývania majú negatívny vplyv nielen na zdravie, 
pohodu a kvalitu života ľudí, ale aj na ich prístup k zamestnaniu a k iným ekonomickým 
a sociálnym službám;

G. keďže Európska únia sa pri vymedzovaní a realizácii svojich politík a činností 
zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie;

Získanie primeraného, energeticky účinného a zdravého bývania

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby všetkým zabezpečili prístup k dôstojnému bývaniu 
vrátane kvalitnej a čistej pitnej vody a primeranej spravodlivej sanitácii a hygiene a k 
cenovo dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej energii, a tak prispeli k odstráneniu 
chudoby vo všetkých jej formách; opätovne vyzýva opatrenie na úrovni EÚ: 
moratórium na odpájanie vykurovania v zimnom období; vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali štandardy primeranej teploty bývania stanovené Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO); žiada, aby sa revidované nariadenia o kvalite ovzdušia zosúladilo 
s normami WHO;

2. vyzýva Komisiu, aby za prioritu stanovila zníženie emisií obnovou budov sociálneho 
bývania a budov s najhoršími parametrami v rámci vlny obnovy, pri súčasnom riešení 
neprimeraného bývania a dostupnosti bývania a odstraňovaní energetickej chudoby s 
cieľom zabezpečiť sociálne spravodlivú transformáciu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, v ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje preto, že nájomníci i 
obyvatelia vlastných bytov by mali byť plne informovaní a zapojení do projektov 
obnovy a v ich dôsledku by sa im nemali zvyšovať celkové náklady;

3. vyzýva Komisiu, aby vo viacročnom finančnom rámci a nástroji Next Generation EU 
uprednostnila vlnu obnovy, osoby v zraniteľnej situácii postavila do ťažiska politík 
ozdravenia a zabezpečila všetkým rovnaký prístup k projektom obnovy; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich plánoch ozdravenia a odolnosti uprednostnili obnovu, a tak prispeli 
k dosiahnutiu hĺbkovej obnovy 3 % fondu európskych budov za rok;

Boj proti bezdomovectvu a diskriminácii

4. vyzýva na dosiahnutie cieľa na úrovni EÚ, ktorým je odstránenie bezdomovectva do 
roku 2030; vyzýva Komisiu, aby prijala dôraznejšie opatrenia na podporu členských 
štátov pri znižovaní a odstraňovaní bezdomovectva ako priority v rámci akčného plánu 
EPSP; vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie v oblasti 
bezdomovectva; vyzýva členské štáty, aby za prioritu prijali zabezpečenie stáleho 
bývania pre ľudí bez domova; zdôrazňuje dôležitosť zberu spoľahlivých údajov o 
bezdomovectve;
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5. opakuje výzvu, aby sa skoncovalo s kriminalizáciou ľudí bez domova;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zachovanie výnimočných opatrení na 
predchádzanie bezdomovectvu a na ochranu ľudí bez domova v súvislosti s krízou 
COVID-19 tak dlho, ako to bude potrebné, a aby po nich nasledovali adekvátne a trvalé 
riešenia;

7. požaduje komplexnú integrovanú stratégiu boja proti chudobe so stanoveným cieľom jej 
zníženia, a to aj pokiaľ ide o chudobu detí; požaduje európsky rámec pre systémy 
minimálneho príjmu;

8. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili všetkým rovnaký prístup k bývaniu a garantovali 
zákaz diskriminácie zo všetkých dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných 
práv EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili uplatňovanie charty, ako aj 
smernice o rasovej rovnosti; vyzýva Radu, aby urýchlene prijala horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu; vyzýva Komisiu, aby proti členským štátom, ktoré 
neuplatňujú antidiskriminačné právne predpisy EÚ alebo ktoré kriminalizujú ľudí bez 
domova, začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti;

9. s hlbokým znepokojením konštatuje, že životné podmienky Rómov naďalej vzbudzujú 
mimoriadne starosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali Rómov-príjemcov do projektov bývania s cieľom predchádzať násilnému 
vysťahovaniu a kočovným Rómom poskytli táboriská; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
naliehavú potrebu verejných investícií;

Integrovaný prístup k sociálnemu, nájomnému a cenovo dostupnému bývaniu na úrovni 
EÚ

10. pripomína, že politiky EÚ, programy financovania a finančné nástroje majú veľký vplyv 
na trh s bývaním a na život občanov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala integrovanú 
stratégiu pre sociálne, nájomné a cenovo dostupné bývanie na úrovni EÚ s cieľom 
zaistiť poskytovanie bezpečného, prístupného a cenovo dostupného kvalitného bývania 
pre všetkých;

11. víta zaradenie cenovej dostupnosti bývania do európskeho semestra; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny pozitívne 
prispejú k uplatňovaniu zásad EPSP; zdôrazňuje potrebu spresniť ukazovateľ indexu 
cien nehnuteľností na bývanie a stanoviť referenčnú prahovú hodnotu pre záťažovú 
hranicu nákladov na bývanie na najviac 25 % disponibilného príjmu domácnosti;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom Eurostatu (štatistika EÚ o príjmoch a 
životných podmienkach EU-SILC) poskytovala presnejšie údaje o trhu s bývaním, a to 
aj na nižšej ako celoštátnej úrovni;

Garancia bezpečnosti držby a inkluzívnych trhov s bývaním

13. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zaviedli právne ustanovenia na 
ochranu nájomníkov a obyvateľov vlastných bytov pred núteným vysťahovaním a aby 
garantovali bezpečnosť držby zvýhodnením dlhodobých nájomných zmlúv ako 
štandardnej možnosti spolu s transparentnosťou nájomného a opatreniami na jeho 
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reguláciu;

14. vyzýva členské štáty, aby realizovali politiku bývania na základe zásady neutrality 
medzi nehnuteľnosťou na bývanie vo vlastníctve, prenajatým ubytovaním v súkromnom 
sektore a prenajatým sociálnym bývaním; vyzýva Komisiu, aby tento ukazovateľ 
zohľadnila v európskom semestri;

15. so znepokojením berie na vedomie zvýšenú financializáciu trhu s bývaním, najmä v 
mestách, v rámci ktorej investori považujú bývanie za obchodovateľné aktívum, a nie za 
ľudské právo; vyzýva Komisiu, aby posúdila prispenie politík a právnych predpisov EÚ 
k financializácii trhu s bývaním a schopnosť vnútroštátnych a miestnych orgánov zaistiť 
právo na bývanie, prípadne do polovice roku 2021 predložila legislatívne návrhy na boj 
proti financializácii trhu s bývaním; vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby zaviedli 
daňové opatrenia na boj proti špekulatívnym investíciám a aby vypracovali politiky 
plánovania miest a vidieka v prospech cenovo dostupného bývania, sociálnej 
rozmanitosti a sociálnej súdržnosti;

16. poukazuje na to, že expanzívny rast krátkodobého dovolenkového prenájmu 
ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a má negatívny vplyv na možnosti bývania; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila regulačný rámec pre krátkodobý prenájom ubytovania, 
ktorý vnútroštátnym a miestnym orgánom poskytne veľkú voľnosť pri definovaní 
primeraných pravidiel pre ubytovacie služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do zákona 
o digitálnych službách začlenila návrh záväznej povinnosti výmeny informácií pre 
platformy na trhu s krátkodobým nájomným bývaním v súlade s pravidlami ochrany 
údajov;

Investície do sociálneho, nájomného, cenovo dostupného a energeticky účinného bývania

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prioritne odstránili investičnú medzeru v oblasti 
cenovo dostupného bývania; v tejto súvislosti vyzýva na reformu Paktu stability a rastu, 
ktorou by sa vytvoril väčší fiškálny priestor pre udržateľné verejné investície najmä do 
cenovo dostupného bývania; okrem toho požaduje jednotné účtovanie pre metodiku 
odpisov za cenovo prístupné investície do bývania;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila cieľovú skupinu sociálneho bývania a 
bývania financovaného z verejných zdrojov v pravidlách o službách všeobecného 
hospodárskeho záujmu, a vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom tak 
umožnila podporu bývania pre všetky skupiny, ktorým v trhových podmienkach nie je 
možné zabezpečiť dôstojné a cenovo dostupné bývanie, a zároveň zaistiť, že 
financovanie nebude odklonené od tých najviac znevýhodnených, a to s cieľom 
odblokovať investície a zabezpečiť cenovo dostupné bývanie, vytvoriť sociálne 
rôznorodé štvrte a posilniť sociálnu súdržnosť;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v EÚ ešte zvýšili investície do cenovo dostupného 
a energeticky účinného sociálneho bývania a do riešenia bezdomovectva a vylúčenia v 
oblasti bývania prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Fondu pre 
spravodlivý prechod, fondu InvestEU, ESF +, programu Horizont Európa a Next 
Generation EÚ a zabezpečenia väčšej synergie uvedených nástrojov;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Už pred pandémiou sa ukázalo, že Európe má jednoznačný nedostatok primeraného a cenovo 
dostupného bývania. Mnohí Európania žijú v nezdravých, nekvalitných, preplnených 
priestoroch, s nedostatočným prístupom k moderným službám energetiky; ešte horšie je, že 
im hrozí nútené vysťahovanie alebo bezdomovectvo. V EÚ nesie 80 miliónov ľudí nadmernú 
záťaž v podobe nákladov na bývanie a približne 10 % obyvateľov EÚ28 minie 40 % alebo 
viac zo svojich príjmov na bývanie. Z nich štvrtinu tvoria tí, ktorí platia trhové nájomné v 
súkromnom sektore. Záťažová hranica nákladov na bývanie je výrazne vyššia u obyvateľov 
EÚ ohrozených chudobou a nízkopríjmových domácností. Podľa údajov Eurostatu 4 % 
obyvateľov EÚ zažili v roku 2017 závažnú depriváciu v oblasti bývania1. Deprivácia v oblasti 
bývania je stredobodom chudoby a sociálneho vylúčenia a úzko súvisí s nezamestnanosťou.

Kríza finančnej dostupnosti je typická najmä pre mestá, pričom vidiecke oblasti majú s 
bývaním vlastné problémy, ako je vyľudňovanie. Situácia v rôznych regiónoch Európy je 
značne odlišná a pre bývanie existuje obrovské množstvo miestnych, regionálnych a 
vnútroštátnych riešení. V členských štátoch na juhu a východe je sociálne, nájomné a 
družstevné bývanie menej rozšírené a istota držby prostredníctvom politík a predpisov v 
oblasti bývania je oveľa nižšia. Toto si vyžaduje osobitnú pozornosť. 

Nevychádzať z domova je základným kameňom boja proti COVID-19. Ukázalo ešte 
zreteľnejšie, že základné právo bývať v cenovo dostupnom, primeranom a zdravom domove s 
prístupom k službám, obchodom a možnosťou vyjsť von by malo byť každému zaručené. 
Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) uznáva právo na sociálne bývanie a pomoc pri bývaní 
ľudom v núdzi, právo na primerané útočisko a služby pre ľudí bez domova, ako aj potrebu 
ochrany zraniteľných osôb pred núteným vysťahovaním. Práva zakotvené v pilieri sa teraz 
musia premeniť na skutočnosť a táto správa prináša dostatok návrhov.

Získanie primeraného, energeticky účinného a zdravého bývania
V roku 2017 uviedlo 21,7 % obyvateľov EÚ, že strecha ich príbytku zateká, majú vlhké steny, 
podlahy alebo základy, a na okenných rámoch či podlahe je pleseň. Problémy s kvalitou 
bývania sú viac rozšírené v stredo- a východoeurópskych členských štátoch, kde v niektorých 
krajinách približne 15 % nízkopríjmových domácností nemá ani základné hygienické 
vybavenie2. Tiež sa predpokladá, že v Európskej únii viac ako 50 miliónov domácností má 
skúsenosť s energetickou chudobou. Základným prvkom každej stratégie boja proti chudobe 
je zabezpečenie prístupu k zdravému, primeranému, energeticky účinnému a cenovo 
dostupnému bývaniu. Okrem toho za každé 3 EUR investované do zlepšenia podmienok 
bývania by sa 2 EUR do roka vrátili ako úspory3.

Preto by vlna obnovy mala slúžiť trom cieľom, a to riešiť núdzový stav v oblasti klímy, 
zlepšiť podmienky bývania a naštartovať hospodárstvo pri súčasnom zabezpečení 
spravodlivej transformácie, v ktorej sa na nikoho nezabúda. Investície do obnovy a cenovo 
dostupného bývania môžu byť významným základom hospodárskej obnovy, ktorej podstatou 
je Zelená dohoda. Bola by to proticyklická intervencia s obrovským potenciálom vzniku 
pracovných príležitostí a úspor energie. V rámci VFR a Next Generation EU by vlne obnovy 

1 Eurostat, štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).
2 Eurostat, štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).
3 Eurofound (2016), Nevhodné bývanie v Európe: Náklady a dôsledky, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej 
únie, Luxemburg.
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malo dostať významnej podpory a členské štáty by vo svojich plánoch obnovy a odolnosti 
mali dať prednosť obnove. To by malo tiež prispieť k hĺbkovej obnove 3 % európskeho fondu 
budov ročne.

Boj proti bezdomovectvu a diskriminácii
Bezdomovectvo je v Európskej únii na vzostupe: 24 členských štátov uvádza, že 
bezdomovectvo sa za posledné desaťročie zvýšilo4. Jediným členským štátom, v ktorom došlo 
k poklesu bezdomovectva, je Fínsko. Najmenej 700 000 ľudí v EÚ trávi každú noc vonku, čo 
je o 70 % viac ako pred desiatimi rokmi5.

Kríza COVID-19 a následné obmedzenie pohybu ukázali, že ak je politická vôľa, vieme 
ľuďom bez domova poskytnúť prístrešie a domov a zastaviť prípady núteného vysťahovania. 
Núdzové opatrenia, ktoré vlády prijali na ochranu ľudí bez domova v súvislosti s COVID-19, 
musia ostať v platnosti tak dlho, ako bude treba, a po nich musia nasledovať primerané trvalé 
riešenia.

Európsky pilier sociálnych práv poskytol Európskej komisii silný mandát konať a komisár 
Schmit pri viacerých príležitostiach, a to aj na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, 
zdôraznil význam opatrení proti bezdomovstvu. Európska únia môže vystupovať ako morálny 
maják a na základe hodnôt, ktoré vyznáva, spolu s kľúčovými zainteresovanými stranami 
deklarovať za cieľ odstránenie bezdomovectva v Európskej únii do roku 2030, a tým prispieť 
k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja v Európe.

Boj proti bezdomovectvu nie je nezvládnuteľný. Členské štáty potrebujú vypracovať 
vnútroštátne stratégie v oblasti bezdomovectva, v ktorých spoja preventívne a reaktívne 
opatrenia a v ktorých bude hlavný dôraz na zabezpečení stáleho bývania ľuďom bez domova. 
Kriminalizácia ľudí bez domova a diskriminačné praktiky brániace ich prístup k sociálnym 
službám a streche nad hlavou, ktorých sme svedkami vo viacerých členských štátoch, sú 
neprijateľné. Komisia by tieto opatrenia nemala prehliadať, ale odmietať.

Je najvyšší čas zabezpečiť, aby sa pri hľadaní cenovo dostupného bývania dostávalo všetkým 
rovnakého zaobchádzania a aby nedochádzalo k diskriminácii. Bývanie je základným právom 
každého človeka, ale nie každý má v súčasnosti k nemu rovnaký prístup. Protesty Black Lives 
Matter (Na životoch čiernych záleží) po smrti Georga Floyda tiež upriamili pozornosť na 
rasovú diskrimináciu v EÚ so silnými dôkazmi o tom, aká rozšírená je v oblasti bývania. V 
správe Agentúry pre základné práva s názvom Being Black in the EU (Život s tmavou pleťou 
v EÚ) sa poukazuje na to, že každý piaty respondent afrického pôvodu (21 %) zažil v prístupe 
k bývaniu rasovú diskrimináciu a že na rozdiel od 17 % u celkovej populácie v EÚ286 býva 
každý druhý respondent v preplnenom domove (45 %). 

Zároveň sú naďalej mimoriadne znepokojivé podmienky Rómov, z ktorých mnohí často žijú v 
segregovaných osadách s typicky subštandardnými podmienkami bývania. Nútené 
vysťahovanie a priestorová segregácia sa musí skončiť. V politickej atmosfére tlaku proti 
právam LGBTI osôb dôležité postaviť sa za nich aj v otázke bývania. Podľa druhého 
prieskumu Agentúry FRA o LGBTI u respondentov v EÚ, malo 14 % lesbických žien, 8 % 
bisexuálnych žien, 6 % bisexuálnych mužov, 10 % homosexuálov, 20 % intersexuálnych osôb 

4 Baptista, I a Marlier, E (2019), Boj proti bezdomovectvu a vylúčeniu v oblasti bývania v Európe: Štúdia o 
vnútroštátnych politikách, Európska komisia/Európska sieť pre sociálnu politiku.
5 FEANTSA (2019), Štvrtý prehľad o vylúčení z bývania v Európe.
6 Agentúra Európskej únie pre základné práva (2018), Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a 
diskriminácie v EÚ, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxembursko.
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a 21 % transrodových osôb za posledných 12 mesiacov pri prenájme alebo kúpe bývania 
skúsenosť s diskrimináciou7. Vidíme tiež, že nedostatok cenovo dostupného a prístupného 
bývania znamená, že veľa osôb so zdravotným postihnutím a starších je vo svojom domove 
prakticky väzňom. Znamená to tiež, že by mohli byť nútení presťahovať do ústavu a nemohli 
zostať vo svojom domove, ani keby chceli.

Sociálne, nájomné a cenovo dostupné bývanie: integrovaný prístup a investície
Hoci EÚ nemá priamy mandát v oblasti bývania, na trh s bývaním majú veľký vplyv politiky 
EÚ, programy financovania a finančné nástroje. Integrovaná stratégia EÚ by sa mala sústrediť 
na vplyv európskych politík v rôznych oblastiach na cenovú dostupnosť bývania z rôznych 
uhlov pohľadu a vytvoriť rámec pre miestne, regionálne a vnútroštátne orgány pre 
vymedzenie, vedenie a investície do zabezpečenia bývania. V rámci európskeho semestra by 
sa cenová dostupnosť bývania mala ešte viac zjednotiť s prihliadnutím na fragmentáciu 
vnútroštátnych trhov s nehnuteľnosťami a rôzne typy ich držby.

V oblasti sociálneho bývania chýba každoročne na investície 57 miliárd EUR. Verejné 
investície v tomto odvetví, ktoré by mohli zvýšiť ponuku, stále klesajú8. Vlády sa často 
zameriavajú na stimuly pre súkromných developerov, zatiaľ čo podpora bývania pre 
domácnosti s nízkym príjmom sa stále viac poskytuje vo forme dávok sociálneho 
zabezpečenia. Zmeny pravidiel štátnej pomoci EÚ by regiónom a miestnym orgánom 
umožnili investovať viac do sociálneho bývania a poskytnúť všetkým skupinám, ktorých 
potrebe slušného a cenovo dostupného bývania sa za trhových podmienok nedá vyhovieť, 
pričom by sa malo zabezpečiť, aby financovanie nebolo odklonené od tých najviac 
znevýhodnených. Prispelo by to aj k vytvoreniu sociálne rôznorodých štvrtí a posilneniu 
sociálnej súdržnosti.

Členské štáty by mali tiež mať možnosť v rámci fiškálnych pravidiel EÚ viac investovať do 
sociálneho, nájomného a cenovo dostupného bývania. Potrebujeme vidieť, ako sa toto prejaví 
v reforme Európskeho paktu stability a rastu. Z rozpočtu EÚ by sa mali poskytovať aj 
finančné prostriedky na cenovo dostupné, zdravé, primerané a energeticky účinné sociálne 
bývanie a na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania.

Garancia bezpečnosti držby a inkluzívnych trhov s bývaním
Všeobecne sa uznáva, že obnova po kríze COVID-19 by nemala byť návratom k životu bezo 
zmeny. Potrebujeme zabezpečiť, aby sa neopakovala vlna núteného vysťahovania, akú sme 
zažili po svetovej finančnej kríze v poslednom desaťročí. Preto treba zvýšiť ochranu 
nájomníkov a hypotekárnych dlžníkov na vnútroštátnej i miestnej úrovni. Často sa stretávame 
s tým, že politika bývania nevyvážene uprednostňuje vlastníctvo nehnuteľnosti pred 
prenájmom, a to by sa malo zmeniť.

Treba sa nám vyhnúť opakovaniu situácie, keď hospodárska kríza viedla k ďalšej 
financializácii trhu s bývaním. Na bývanie sa čoraz viac nazerá ako na prostriedok na 
akumuláciu majetku, a nie spoločenský statok. V správe Spoločného výskumného centra s 
názvom Budúcnosť miest sa upozorňuje na to, že „nedávnym rozšírením zahraničných a 

7 Agentúra Európskej únie pre základné práva (2020), Druhý prieskum EÚ týkajúci sa osôb LGBTI, Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, Luxembursko.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo a Edoardo Reviglio (2018), Podpora investícií do sociálnej infraštruktúry v 
Európe. Diskusný dokument o európskej ekonomike 074, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg.
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korporátnych investícií do nehnuteľností na bývanie sa zmenila štruktúra vlastníctva, čo 
vyvolalo obavy o sociálnu štruktúru miest a o to, kto zodpovedá za právo občanov na 
primerané a cenovo dostupné bývanie.“9 Na to, aby členské štáty a mestá získali späť bývanie 
ako ľudské právo, mali nanovo vymedziť svoj vzťah k súkromným investorom, 
medzinárodným finančným inštitúciám a finančným trhom. Komisia by mala posúdiť, či 
regulácia EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, voľný pohyb kapitálu a poskytovanie služieb 
okrem iného neprispieva k financializácii trhu s bývaním, a v prípade potreby navrhnúť 
legislatívne zmeny do polovice roku 2021 s cieľom vytvoriť jej protiváhu. Navyše je 
transparentnosť vlastníctva nehnuteľností a transakcií nevyhnutná na prevenciu narušenia trhu 
s bývaním, prania špinavých peňazí a daňových únikov v tomto odvetví.

Expanzívny rast krátkodobého dovolenkového prenájmu v mestách a obľúbených turistických 
destináciách ochudobňuje trh s bývaním, zvyšuje ceny a má negatívny vplyv na možnosti 
bývania. Chceme dať mestám viac kontroly nad ubytovacími platformami na krátkodobé 
ubytovanie a zabezpečiť, aby tieto platformy poskytovali informácie mestám, a to pri 
dodržaní pravidiel o ochrane údajov.  

To, ako pripravíme politiky v oblasti bývania a trh s bývaním, je jednou z oblastí, ktoré zúfalo 
potrebujú nový prístup sústredený na ľudí a ich právo na primerané a cenovo dostupné 
bývanie povýšené nad rámec trhovej logiky. Spravodajca sa domnieva, že táto správa môže 
prispieť k presadeniu tohto nového prístupu.

9 Spoločné výskumné centrum (2019), Budúcnosť miest: príležitosti, výzvy a smerovanie, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg.
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