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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dostopu do dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj za vse
(2019/2187(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 3(3), in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 9, 14, 148, 151, 153 in 160 ter njenega 
Protokola št. 26 o storitvah splošnega pomena,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti naslova IV 
(Solidarnost),

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Odbora OZN za pravice invalidov iz septembra 
2015 o začetnem poročilu Evropske unije Odboru iz junija 2014, 

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih svetovni voditelji sprejeli septembra 
2015 in jih je Svet potrdil ter se zavzel za njihovo uresničevanje, zlasti cilja 11 o 
trajnostnih mestih in skupnostih s specifičnimi cilji za leto 2030, da se vsem zagotovi 
dostop do primernih, varnih in cenovno dostopnih stanovanj ter osnovnih storitev, da se 
izboljšajo razmere v barakarskih naseljih ter da se okrepi vključujoča in trajnostna 
urbanizacija in poveča zmogljivost za participativno, celovito in trajnostno načrtovanje 
in upravljanje naselij za vse države,

– ob upoštevanju ženevske listine OZN o trajnostnih stanovanjih in njenega cilja, da se 
zagotovi dostop do dostojnih, primernih, cenovno dostopnih in zdravih stanovanj za 
vse1,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Parlament, Svet in Komisija, zlasti njegovega 19. načela „Stanovanja in pomoč za 
brezdomce“ in 20. načela „ Dostop do osnovnih storitev“,

– ob upoštevanju spremenjene Evropske socialne listine, zlasti člena 30 o pravici do 
varstva pred revščino in socialno izključenostjo, člena 31 o pravici do stanovanja in 
člena 16 o pravici družine do ustreznega socialnega, pravnega in gospodarskega varstva,

– ob upoštevanju akcijskega načrta partnerstva za stanovanja agende EU za mesta iz leta 
20182,

– ob upoštevanju poročila delovne skupine na visoki ravni za naložbe v socialno 
infrastrukturo v Evropi za leto 20183,

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/SLV_Geneva_UN_Charter.pdf
2 https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ua_housing_ap_trad_sl.pdf
3 Poročilo delovne skupine na visoki ravni „Investing in Social Infrastructure in Europe: ‘Boosting Investment in 
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– ob upoštevanju mnenja Odbora regij iz leta 2017 z naslovom „Priprava evropske agende 
za socialna stanovanja“4,

– ob upoštevanju izjave organizacije Eurocities iz leta 2016 o državni pomoči in lokalnih 
javnih storitvah5,

– ob upoštevanju končnega sporočila 19. neuradnega srečanja ministrov EU za 
stanovanjska vprašanja, ki je potekalo 9. in 10. decembra 20136,

– ob upoštevanju resolucije županov velikih evropskih mest iz leta 2014 o pravici do 
nastanitve7,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 26. aprila 2017 z naslovom 
Taking stock of the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking the 
cycle of disadvantage” (Pregled izvajanja uredbe iz leta 2013 z naslovom Vlaganje v 
otroke: prekinimo krog prikrajšanosti (SWD(2017)0258),

– ob upoštevanju svežnja Komisije o socialnih naložbah iz leta 2013,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom Vlaganje v 
otroke: prekinimo krog prikrajšanosti (2013/112/EU),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. aprila 2011 o okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011)0173) in nadaljnjih poročil o 
izvajanju in ocenjevanju,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 10. julija 2020 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in 
socialni politiki v euroobmočju9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2019 o evropskem semestru za 
usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu 
rasti za leto 201910,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2017 o izvajanju evropske strategije 
o invalidnosti11,

Social Infrastructure in Europe’“(Naložbe v socialno infrastrukturo v Evropi: Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi), Avtorji: Lieve Fransen, Gino del Bufalo in 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 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0194.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0033.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0202.
11 UL C 356, 4.10.2018, str. 110.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot 
vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o politikah na področju 
minimalnega dohodka kot sredstvu za boj proti revščini13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2016 o izvajanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora 
Združenih narodov za pravice invalidov14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o beguncih: vključevanje v družbo 
in na trg dela15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o revščini: vidik spola16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2016 o uresničevanju cilja o zmanjšanju 
revščine glede na vse večje gospodinjske stroške17,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2015 o zmanjševanju neenakosti s 
posebnim poudarkom na revščini otrok18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2015 o kohezijski politiki in 
obrobnih skupnostih19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o socialnih stanovanjih v Evropski 
uniji20,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je dostop do stanovanja temeljna pravica, ki jo moramo obravnavati kot osnovni 
pogoj za uveljavljanje drugih temeljnih pravic in dostopa do njih, pa tudi za dostojno 
življenje;

B. ker ima vse več ljudi iz nižjega ali srednjega sloja v EU omejene finančne možnosti, ker 
je breme stanovanjskih stroškov zanje pretirano in ker vse več ljudi živi v nezdravih, 
nekakovostnih, energijsko neučinkovitih ali prenatrpanih stanovanjih oziroma so 
brezdomci ali pa jim grozi prisilna izselitev;

C. ker je pandemija covida-19 zaostrila negotove stanovanjske razmere in prezadolženost 

12 UL C 356, 4.10.2018, str. 89.
13 UL C 346, 27.9.2018, str. 156.
14 UL C 101, 16.3.2018, str. 138.
15 UL C 101, 16.3.2018, str. 2.
16 UL C 76, 28.2.2018, str. 93.
17 UL C 58, 15.2.2018, str. 192.
18 UL C 366, 21.10.2017, str. 19.
19 UL C 366, 21.10.2017, str. 31.
20 UL C 65, 19.2.2016, str. 40.
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ter povečala tveganje prisilne izselitve in brezdomstva;

D. ker 19. načelo evropskega stebra socialnih pravic obravnava vprašanja stanovanjske 
pomoči in brezdomstva;

E. ker primanjkuje socialnih, cenovno ugodnih in dostopnih stanovanj;

F. ker neustrezne bivanjske razmere škodujejo zdravju in dobremu počutju ljudi ter nižajo 
kakovost življenja, hkrati pa otežujejo dostop do zaposlovanja ter drugih ekonomskih in 
socialnih storitev;

G. ker si Evropska unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti 
prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

Ustvarjanje primernih, energijsko učinkovitih in zdravih stanovanj

1. poziva Komisijo in države članice, naj vsem zagotovijo dostop do dostojnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo ter ustreznimi in vzdržnimi sanitarijami in 
higieno, ter dostop do cenovno dostopne, zanesljive in trajnostne energije, s tem pa 
prispevajo k odpravi revščine v vseh oblikah; ponovno odločno poziv k vseevropskim 
ukrepom za moratorij za izklop zimskega ogrevanja; poziva države članice, naj 
izpolnjujejo standarde za primerno bivalno temperaturo, ki jih je določila Svetovna 
zdravstvena organizacija; zahteva, naj se pregledana uredba o kakovosti zraka uskladi s 
standardi Svetovne trgovinske organizacije;

2. poziva Komisijo, naj prednostno obravnava zmanjšanje emisij z obnovo stanovanj v 
sektorju socialnih stanovanj in energijsko najmanj učinkovitih stavb v valu prenove, pri 
tem pa naj obravnava tudi področje neprimernih stanovanj in dostopa do stanovanj ter 
odpravo energijske revščine, da bi zagotovili socialno pravičen prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v katerem nihče ne bo zapostavljen. zato poudarja, da je treba 
najemnike in lastnike stanovanj v celoti obvestiti o projektih obnove in jih vključiti 
vanje, vendar ti ne bi smeli povečati skupnih stroškov;

3. poziva Komisijo, naj prednostno obravnava val prenov v večletnem finančnem okviru 
in Instrumentu Evropske unije za okrevanje, pri tem pa politike za okrevanje usmeri v 
ljudi v ranljivem položaju in vsem zagotovi enak dostop do projektov obnove; poziva 
države članice, naj v svojih načrtih za okrevanje in odpornost prednostno obravnavajo 
obnovo, da bi prispevale k doseganju temeljite prenove v višini 3 % evropskega 
stavnega fonda na leto;

Boj proti brezdomstvu in diskriminaciji

4. poziva k cilju na ravni EU, da se brezdomstvo odpravi do leta 2030; poziva Komisijo, 
naj odločneje ukrepa, da bi podprla države članice pri zmanjšanju in odpravljanju 
brezdomstva, kar naj bo prednostna naloga v okviru akcijskega načrta v zvezi z 
evropskim stebrom socialnih pravic; jo poziva, naj predlaga okvir EU za nacionalne 
strategije za brezdomstvo; poziva države članice, naj prednostno obravnavajo 
zagotavljanje trajnih stanovanj za brezdomce; poudarja, da je pomembno zbirati 
zanesljive podatke o brezdomstvu;
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5. znova poziva k dekriminalizaciji brezdomstva;

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da se bodo izredni ukrepi za preprečevanje 
brezdomstva in varstvo brezdomcev v okviru pandemije covida-19 izvajali, dokler bo 
potrebno, in da jim bodo sledile primerne in trajne rešitve;

7. poziva k celoviti in povezani strategiji za boj proti revščini, katere določeni cilj bo 
zmanjšanje revščine, tudi revščine otrok; poziva k oblikovanju evropskega okvira za 
sisteme minimalnega dohodka;

8. poziva države članice, naj vsem zagotovijo enak dostop do stanovanj ter nasprotujejo 
vsem oblikam diskriminacije, kot je določeno v členu 21 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo izvajanje 
omenjene listine in direktive o rasni enakosti; poziva Svet, naj hitro sprejme 
horizontalno direktivo proti diskriminaciji; poziva Komisijo, naj sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev zoper države članice, ki ne izvršujejo zakonodaje EU na področju 
boja proti diskriminaciji ali v katerih je brezdomstvo kriminalizirano;

9. z globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, da so življenjske razmere Romov še vedno zelo 
zaskrbljujoče; poziva države članice, naj spodbujajo odpravo prostorske segregacije in 
vključijo romske upravičence v stanovanjske projekte, da bi zmanjšali število prisilnih 
izselitev in zagotovili počivališča za Rome, ki ne prebivajo na enem mestu; poudarja, da 
so za to nujno potrebne javne naložbe;

Celostni pristop k vprašanju socialnih, javnih in cenovno dostopnih stanovanj na ravni 
EU

10. opozarja, da politike, programi financiranja in finančni instrumenti EU močno vplivajo 
na stanovanjske trge in življenja državljanov; poziva Komisijo, naj izdela celostno 
strategijo za socialna, javna in cenovno dostopna stanovanja na ravni EU, da bi imeli vsi 
na voljo varna, dostopna in cenovno primerna kakovostna stanovanja;

11. pozdravlja vključitev cenovne dostopnosti stanovanj v evropski semester; poziva 
Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa priporočila za posamezne države prispevala k 
izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic; poudarja, da je treba izboljšati 
kazalnik indeksa cen stanovanjskih nepremičnin in določiti, da referenčni prag za 
stopnjo preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški ne sme presegati četrtine 
razpoložljivega dohodka gospodinjstva;

12. poziva Komisijo, naj prek Eurostata (evropske statistike o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC)) zagotovi natančnejše podatke o stanovanjskih trgih, tudi na 
podnacionalni ravni;

Skrb za varnost posesti in vključujoče stanovanjske trge

13. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj uvedejo pravne določbe za 
zaščito najemnikov in lastnikov, ki prebivajo v svojih stanovanjih, pred prisilno 
izselitvijo, in naj zaščitijo posest, tako da kot privzeto možnost spodbujajo dolgoročne 
pogodbe o najemu, preglednost najemnin in ukrepe za nadzor nad njimi;



PE653.984v02-00 8/13 PR\1210732SL.docx

SL

14. poziva države članice, naj si prizadevajo za stanovanjske politike, ki temeljijo na načelu 
nevtralnosti med lastništvom stanovanj, zasebnimi najemnimi stanovanji in najetimi 
socialnimi stanovanji; poziva Komisijo, naj to načelo upošteva v evropskem semestru;

15. z zaskrbljenostjo opaža vse večjo financializacijo stanovanjskega trga, zlasti v mestih, 
pri čemer vlagatelji obravnavajo stanovanja kot sredstvo, s katerim se trguje, ne pa kot 
človekovo pravico; poziva Komisijo, naj oceni prispevek politik in predpisov EU k 
financializaciji stanovanjskega trga in zmožnosti nacionalnih in lokalnih organov, da 
skrbijo za spoštovanje pravice do stanovanja, ter po potrebi do sredine leta 2021 
predstavi zakonodajne predloge, s katerimi bi to financializacijo preprečevala; poziva 
države članice in lokalne organe, naj uvedejo davčne ukrepe za boj proti špekulativnim 
naložbam ter oblikujejo politike načrtovanja mest in podeželja, ki bodo podpirale 
cenovno dostopna stanovanja, socialno mešanico in socialno kohezijo;

16. poudarja, da ekspanzivna rast kratkoročnega najema počitniških objektov temelji na 
umiku stanovanj s trga in dvigovanju cen, kar poslabšuje življenjske razmere; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi regulativni okvir za kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti, ki bo nacionalnim in lokalnim organom podelil široko diskrecijsko 
pravico pri določanju sorazmernih pravil za gostinske storitve; poziva Komisijo, naj v 
akt o digitalnih storitvah vključi v skladu s pravili o varstvu podatkov predlog o obvezni 
delitvi informacij, ki bi bila dolžnost na trgih za kratkoročni najem namestitvenih 
zmogljivosti;

Vlaganje v socialna, javna, cenovno dostopna in energijsko učinkovita stanovanja

17. poziva Komisijo in države članice, naj prednostno odpravijo vrzel v naložbah v cenovno 
dostopna stanovanja; v zvezi s tem poziva k reformi Pakta za stabilnost in rast, da bo 
omogočal večji fiskalni manevrski prostor za trajnostne javne naložbe, zlasti v cenovno 
dostopna stanovanja; poleg tega poziva k uskladitvi načina obračunavanja amortizacije 
za naložbe v cenovno dostopna stanovanja;

18. poziva Komisijo, naj v pravilih o storitvah splošnega gospodarskega pomena spremeni 
opredelitev ciljne skupine socialnih in javno financiranih stanovanj ter nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim organom omogoči, da podprejo stanovanja za vse skupine, ki 
svojih potreb po dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih ne morejo izpolniti pod 
tržnimi pogoji, hkrati zagotovi, da ne bodo ostali brez sredstev najbolj prikrajšani, in 
tako sprosti naložbe in zagotovi cenovno dostopna stanovanja, ustvari socialno 
raznolike soseske in okrepi socialno kohezijo;

19. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo naložbe v EU v cenovno dostopna in 
energijsko učinkovita stanovanja ter odpravijo brezdomstvo in izključenost s 
stanovanjskega trga prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, Sklada za pravični 
prehod, sklada InvestEU, ESS+, programa Obzorje Evropa in evropskega instrumenta 
za okrevanje;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Že pred pandemijo je postalo jasno, da v Evropi primanjkuje primernih in cenovno dostopnih 
stanovanj. Mnogi Evropejci živijo v nezdravih, nizkokakovostnih, energijsko neučinkovitih 
ali prenatrpanih prostorih ali, kar je še huje, so žrtve prisilne izselitve ali brezdomstva. V EU 
so stanovanjski stroški previsoki za 80 milijonov ljudi, kakšnih deset odstotkov prebivalstva v 
EU-28, vključno s četrtino tistih, ki plačujejo tržne najemnine v zasebnem sektorju, pa porabi 
za stanovanje 40 % ali več svojega dohodka. Preobremenjenost s stanovanjskimi stroški je 
bistveno višja med prebivalci EU, ki jim grozi revščina, in gospodinjstvih z nizkimi dohodki. 
Po podatkih Eurostata je bila stopnja stanovanjske prikrajšanosti prebivalstva EU leta 2017 
štiriodstotna1. Stanovanjska prikrajšanost je v središču revščine in socialne izključenosti in je 
tesno povezana z brezposelnostjo.

Kriza cenovne dostopnosti je v prvi vrsti mestni pojav, medtem ko imajo podeželska območja 
zaradi odseljevanja drugačne težave s stanovanji. Razmere se med različnimi regijami v 
Evropi močno razlikujejo, obstaja pa tudi veliko različnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
stanovanjskih rešitev. V južnih in vzhodnih državah članicah so socialna, javna in zadružna 
stanovanja manj razširjena, varnost posesti pa v veliko manjši meri ščitijo stanovanjske 
politike in predpisi. Temu je treba nameniti posebno pozornost. 

Z zaščitnimi ukrepi, ki so temelj boja proti covidu-19, je postalo še bolj jasno, da je treba 
vsem zajamčiti temeljno pravico do življenja v cenovno dostopnem, primernem in varnem 
domu z dostopom do storitev, trgovin in zunanjih površin. Evropski steber socialnih pravic 
priznava pravico do socialnih stanovanj in stanovanjski pomoči za tiste, ki jo potrebujejo, 
pravico do primernega bivališča in storitev za brezdomce ter potrebo po zaščiti prisilnega 
izseljevanja oseb, ki so se znašli v težavah. Pravice iz stebra je treba zdaj udejanjiti in 
poročilo vsebuje veliko ustreznih predlogov.

Ustvarjanje primernih, energijsko učinkovitih in zdravih stanovanj
V EU 21,7% prebivalstva z nizkimi dohodki živi v stanovanju s streho, ki pušča, vlažnimi 
zidovi, tlemi ali temelji ali plesnivimi okenskimi okviri ali tlemi. Težave s kakovostjo 
stanovanj so bolj razširjene v državah članicah srednje in vzhodne Evrope, kjer v nekaterih 
državah približno 15 % gospodinjstev z nizkimi dohodki nima niti osnovnih sanitarnih 
prostorov.2 Po ocenah se tudi več kot 50 milijonov gospodinjstev v Evropski uniji srečuje z 
energijsko revščino. Dostop do zdravih, primernih, energijsko učinkovitih in cenovno 
dostopnih stanovanj je osrednji element vsake strategije boja proti revščini. Poleg tega bi se 
od vsakih treh evrov naložb v boljše bivanjske razmere že v enem letu vrnila dva evra s 
prihranki.3

Zato bi moral imeti val prenov tri cilje: boj proti podnebni krizi, izboljšanje bivanjskih razmer 
in oživitev gospodarstva, hkrati pa bi moral zagotavljati pravičen prehod, ki ne bi nikogar 
zapostavljal. Naložbe v prenovo in cenovno dostopna stanovanja so lahko pomemben temelj 
gospodarskega okrevanja, ki postavlja „zeleni dogovor“ v ospredje. Bile bi proticiklični ukrep 
z ogromnim potencialom za nova delovna mesta in energijske prihranke. Val prenov bi 
morala podpirati večletni finančni okvir in evropski instrument za okrevanje, države članice 

1 Eurostat, statistika o dohodku in življenjskih pogojih v EU (EU-SILC).
2 Eurostat, statistika o dohodku in življenjskih pogojih v EU (EU-SILC).
3 Eurofound (2016), Inadequate housing in Europe: Costs and consequences (Neustrezne bivanjske razmere v 
Evropi: stroški in posledice), Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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pa bi morale v svojih načrtih za okrevanje in odpornost nameniti prednost prenovi. To bi 
moralo prispevati k doseganju temeljite prenove treh odstotkov evropskega stavbnega fonda 
na leto.

Boj proti brezdomstvu in diskriminaciji
V Evropski uniji je brezdomstva vse več: 24 držav članic poroča, da se je v zadnjem 
desetletju povečalo4. Edina država članica, v kateri je upadlo, je Finska. Vsako noč vsaj 
700.000 ljudi v EU spi na prostem, kar je 70 % več kot pred desetletjem5.

V krizi zaradi covida-19 in zaradi posledične omejitve izhoda se je pokazalo, da lahko za 
prebivališče in nastanitev brezdomcev poskrbimo ter prisilne izselitve zaustavimo že, če je 
politična volja. Izredne ukrepe, ki so jih vlade sprejele, da bi zaščitile brezdomce med to 
krizo, je treba izvajati, dokler bodo potrebni, in jim morajo slediti primerne trajne rešitve.

Evropski steber socialnih pravic je dodelil Evropski komisiji močno pooblastilo za ukrepanje, 
komisar Nicolas Schmit pa je ob različnih priložnostih, tudi na plenarnem zasedanju 
Evropskega parlamenta, poudaril, kako pomembno je ukrepati proti brezdomstvu. Evropska 
unija lahko nastopi kot moralni zgled in si na podlagi svojih vrednot skupaj s ključnimi 
deležniki določi za cilj, da bo do leta 2030 izkoreninila brezdomstvo v Evropski uniji, s čimer 
bo prispevala tudi k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Evropi.

Odprava brezdomstva ni nemogoča naloga. Države članice morajo oblikovati nacionalne 
strategije za brezdomstvo, ki združujejo preventivne in reaktivne ukrepe in v katerih je 
osrednji poudarek na trajnih stanovanjih za brezdomce. Kriminalizacija brezdomcev in 
diskriminatorna praksa, s katero se jim onemogoča dostop do socialnih storitev in bivališč, ki 
smo jima priča v več državah članicah, sta nesprejemljivi. Komisija bi morala proti temu 
ukrepati, namesto da si pred tem zatiska oči.

Skrajni čas je zagotoviti enako obravnavo za vse in nediskriminacijo pri iskanju cenovno 
dostopnih stanovanj. Stanovanje je osnovna pravica vsakogar, vendar trenutno nimajo vsi 
enakega dostopa. Protesti Black-Lives-Matter, ki so sledili smrti Georgea Floyda, so opozorili 
tudi na rasno diskriminacijo v EU in jasno pokazali, da se ta pojavlja tudi na stanovanjskem 
področju. V poročilu Agencije za temeljne pravice o življenju temnopoltih prebivalcev v EU, 
je poudarjeno, da se eden od petih anketirancev afriškega porekla (21 %) počuti pri dostopu 
do stanovanj diskriminiranega in da eden od dveh živi v prenatrpanem stanovanju (45 %), 
medtem ko za prebivalce EU-28 v splošnem velja 17-odstotna stopnja.6 

Hkrati so razmere Romov še vedno zelo zaskrbljujoče, saj pogosto živijo v segregiranih 
naseljih v podstandardnih življenjskih razmerah. Prisilne izselitve in prostorsko segregacijo je 
treba ustaviti. V političnem vzdušju, kjer se izvaja pritisk na pravice oseb LGBTI, se je zelo 
pomembno zavzeti za njih, tudi ko gre za stanovanja. Glede na drugo raziskavo Agencije za 
temeljne pravice o osebah LGBTI je od anketiranih oseb v EU v zadnjih 12 mesecih 14 % 
lezbijk, 8 % biseksualnih žensk, 6 % biseksualnih moških, 10 % homoseksualnih moških, 
20 % interseksualnih oseb in 21 % transseksualcev izkusilo diskriminacijo pri najemu ali 

4 Baptista, I in Marlier, E (2019) Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies (Boj proti brezdomstvu in izključenosti s stanovanjskega trga v Evropi: študija o nacionalnih politikah), 
Evropska komisija/Evropska mreža za socialno politiko.
5 FEANTSA (2019), Fourth overview of housing exclusion in Europe (Četrti pregled izključenosti s 
stanovanjskega trga v Evropi).
6 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2018), druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji temnopoltih 
prebivalcev v EU, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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nakupu stanovanja7. Opažamo tudi, da so mnogi invalidi in starejše osebe zaradi pomanjkanja 
cenovno primernih in dostopnih stanovanj praktično „zaporniki“ v svojih domovih. To tudi 
pomeni, da se bodo morali morda preseliti v zavode in ne bodo mogli ostati v svojih domovih, 
tudi če bi želeli.

Socialna, javna in cenovno dostopna stanovanja: celostni pristop in naložbe
Čeprav EU nima neposrednega pooblastila za urejanje stanovanjskega vprašanja, pa politike, 
programi financiranja in finančni instrumenti EU močno vplivajo na stanovanjske trge. V 
celostni strategiji EU bi z različnih vidikov preučili, kako evropske politike na različnih 
področjih vplivajo na cenovno dostopnost stanovanj, in zagotovili okvir, v katerem bi lokalni, 
regionalni in nacionalni organi opredelili, usmerjali in vlagali v zagotavljanje stanovanj. 
Cenovno dostopnost stanovanj bi bilo treba bolje vključiti v evropski semester, pri čemer je 
treba upoštevati razdrobljenost nacionalnih stanovanjskih trgov in raznolikost posesti.

Vsako leto zmanjka 57 milijard EUR za naložbe v socialna stanovanja. Obseg javnih naložb v 
sektorju, s katerimi bi izboljšali ponudbo, pa še naprej upada8. Vlade pogosto ponujajo 
spodbude zasebnim izvajalcem, medtem ko se stanovanjska podpora za gospodinjstva z 
nizkimi dohodki vse bolj izplačuje v obliki socialne pomoči. Spremembe pravil EU o državni 
pomoči bi regionalnim in lokalnim organom omogočile večje naložbe v socialna stanovanja in 
podporo skupin, ki svojih potreb po dostojnih in cenovno dostopnih stanovanjih ne morejo 
izpolniti pod tržnimi pogoji, hkrati pa zagotovile, da ne bodo ostali brez sredstev najbolj 
prikrajšani. To bi prispevalo tudi k ustvarjanju socialno raznolikih sosesk in krepitvi socialne 
kohezije.

Države članice bi morale imeti tudi možnost, da več vlagajo v socialna, javna in cenovno 
dostopna stanovanja v skladu s fiskalnimi pravili EU. To se mora odražati v reformi 
evropskega Pakta za stabilnost in rast. Sredstva za socialna, cenovno dostopna, zdrava, 
primerna in energijsko učinkovita stanovanja ter za reševanje brezdomstva in izključenosti s 
stanovanjskega trga bi bilo treba zagotavljati tudi iz proračuna EU.

Skrb za varnost posesti in vključujoče stanovanjske trge
Da okrevanje po krizi zaradi covida-19 ne bi smelo pomeniti vrnitve na ustaljene tire, je 
splošno priznano dejstvo. Zagotoviti moramo, da se val prisilnih izselitev, ki smo mu bili 
priča po svetovni finančni krizi zadnjega desetletja, ne bo ponovil. Zato je treba na nacionalni 
in lokalni ravni bolje zaščititi najemnike in hipotekarne posojilojemalce. Zdaj stanovanjske 
politike pogosto neuravnoteženo dajejo prednost lastništvu stanovanj pred njihovim najemom, 
kar bi bilo treba spremeniti.

Preprečiti moramo, da bi se ponovil vzorec, da gospodarska kriza vodi k nadaljnji 
financializaciji stanovanjskega trga. Stanovanja se pogosto obravnavajo kot sredstvo za 
kopičenje bogastva in ne kot družbena dobrina. Poročilo Skupnega raziskovalnega središča o 
prihodnosti mest opozarja, da je nedavni porast tujih in podjetniških naložb v stanovanjske 
nepremičnine v mestih preoblikoval vzorce lastništva, kar je vzbudilo pomisleke o družbeni 
strukturi mesta in tem, kdo je lahko odgovoren za pravice državljanov do primernih in 

7 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2020), druga raziskava o osebah LGBTI, Urad za publikacije 
Evropske unije, Luxembourg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo and Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe (Spodbujanje naložb v socialno infrastrukturo v Evropi). European Economy Discussion Paper 074, 
Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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cenovno dostopnih stanovanj.9 Države članice in mesta bi morala na novo opredeliti svoje 
odnose z zasebnimi vlagatelji, mednarodnimi finančnimi institucijami in finančnimi trgi, da bi 
stanovanja znova postala človekova pravica. Komisija bi morala preveriti, ali pravila EU o 
konkurenci, prostem pretoku kapitala in opravljanju storitev med drugim prispevajo k 
financializaciji stanovanjskega trga in po potrebi do sredine leta 2021 predlagati zakonodajne 
spremembe, ki bi jo odpravile. Poleg tega je preglednost lastništva nepremičnin in transakcij 
bistvenega pomena za preprečevanje izkrivljanja na nepremičninskem trgu in preprečevanje 
pranja denarja in davčnih utaj v tem sektorju.

Ekspanzivna rast kratkoročnega najema počitniških objektov v mestih in na popularnih 
turističnih destinacijah temelji na umiku stanovanj s trga in dvigovanju cen, kar poslabšuje 
življenjske razmere. Radi bi dali mestom večji nadzor nad platformami za kratkoročni najem 
stanovanj in zagotovili, da bodo ob spoštovanju pravil o varstvu podatkov delile informacije z 
mesti. 

Kako organiziramo stanovanjske politike in stanovanjski trg je eno od področij, kjer nujno 
potrebujemo nov pristop, pri katerem bodo v središču ljudje in njihova pravica do primernega 
in cenovno dostopnega stanovanja, ne pa tržna logika. Poročevalka meni, da lahko poročilo 
prispeva k vzpostavitvi tega novega pristopa.

9 Skupno raziskovalno središče (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward 
(Prihodnost mest: priložnosti, izzivi in pot naprej), Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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