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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillgång till anständig och rimligt prissatt bostad för alla
(2019/2187(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 3.3, 
och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt 
artiklarna 9, 14, 148, 151, 153 och 160 samt dess protokoll 26 om tjänster av allmänt 
intresse,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt kapitel IV (Solidaritet),

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (september 2015) i samband med 
Europeiska unionens inledande rapport till kommittén (juni 2014), 

– med beaktande av målen för hållbar utveckling som världens ledare antog i september 
2015 och som rådet har ställt sig bakom och bekräftat att man ska arbeta för att uppnå, 
särskilt mål 11 om hållbara städer och samhällen, med dess upprop om att säkerställa 
tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden, och att verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad 
och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder,

– med beaktande av FN:s Genèvestadga om hållbara bostäder och dess mål om att 
tillförsäkra alla en anständig, lämplig, rimligt prissatt och hälsosam bostad1,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter som proklamerades av 
Europeiska rådet, parlamentet och kommissionen i november 2017, särskilt dess 
19:e princip ”Boende och stöd för hemlösa” och dess 20:e princip: ”Väsentliga 
tjänster”,

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artikel 30 (rätten 
till skydd mot fattigdom och social utestängning), artikel 31 (rätten till bostad) och 
artikel 16 (familjens rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd),

– med beaktande av handlingsplanen från EU:s stadspartnerskap för bostäder som antogs 
i november 20182, 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf.
2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
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– med beaktande av rapporten från högnivågruppen för frågor som rör investeringar 
i social infrastruktur i EU 20183, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande Mot en europeisk agenda för bostäder4,

– med beaktande av Eurocities uttalande från 2016 om statligt stöd och lokala offentliga 
tjänster5,

– med beaktande av slutkommunikén från de europeiska bostadsministrarnas 
19:e informella möte den 9 och den 10 december 20136,

– med beaktande av resolutionen från 2014 från borgmästare i europeiska storstäder om 
rätten till bostad7, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 
26 april 2017 Taking stock of the 2013 Recommendation on Investing in children: 
breaking the cycle of disadvantage SWD(2017)0258),

– med beaktande av kommissionens åtgärdspaket för sociala investeringar från 2013,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 februari 2013 Bryta det 
sociala arvet – investera i barnens framtid, (2013/112/EU),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 april 2011 En EU-ram för 
nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173) och av 
de efterföljande genomförande- och utvärderingsrapporterna,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 10 juli 2020 om förslaget till rådets 
beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik8,

– med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om sysselsättnings- och 
socialpolitik i euroområdet9,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2019 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och 
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 201910,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2017 om genomförandet av 

1.pdf.
3 Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe: Boosting Investment in 
Social Infrastructure in Europe av Lieve Fransen, Gino del Bufalo och Edoardo Reviglio (januari 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 Antagna texter, P9_TA(2020)0194.
9 Antagna texter, P9_TA(2019)0033.
10 Antagna texter, P8_TA(2019)0202.
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EU:s handikappstrategi11,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om bekämpning av 
ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt12,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som 
ett sätt att bekämpa fattigdom13,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2016 om genomförandet av 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt 
beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen14,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om flyktingar: social delaktighet och 
integration på arbetsmarknaden15,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om ett könsperspektiv på 
fattigdom16,

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2016 om att uppnå målet för 
fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader17,

– med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om att minska ojämlikhet, 
med särskilt fokus på barnfattigdom18,

– med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om 
sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper19,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om subventionerat boende 
i Europeiska unionen20,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Att ha någonstans att bo är en grundläggande rättighet, som måste ses som 
en förutsättning för utövande av och tillgång till andra grundläggande rättigheter och till 
ett människovärdigt liv.

B. Allt fler låg- och medelinkomsttagare i EU ställs inför gränserna till vad de har råd med, 
eftersom de råkat ut för överdrivet höga bostadskostnader och osunda, dåliga och 

11 EUT C 356, 4.10.2018, s. 110.
12 EUT C 356, 4.10.2018, s. 89.
13 EUT C 346, 27.9.2018, s. 156.
14 EUT C 101, 16.3.2018, s. 138.
15 EUT C 101, 16.3.2018, s. 2.
16 EUT C 76, 28.2.2018, s. 93.
17 EUT C 58, 15.2.2018, s. 192.
18 EUT C 366, 21.10.2017, s. 19.
19 EUT C 366, 21.10.2017, s. 31.
20 EUT C 65, 19.2.2016, s. 40.
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energiineffektiva bostäder, eller också har de blivit hemlösa eller riskerar 
tvångsavhysning.

C. Covid-19-krisen har förvärrat bristen på boendetrygghet, liksom också 
överskuldsättningen och risken för tvångsavhysning och hemlöshet.

D. I den 19:e principen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter tar man upp frågan 
om bostadsstöd och hemlöshet.

E. Det fattas subventionerat boende med rimligt prissatta och tillgängliga bostäder.

F. Dåliga boendeförhållanden skadar inte bara människors hälsa, välfärd och livskvalitet 
utan också deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och ta del av andra 
ekonomiska och sociala tjänster.

G. Vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet söker 
Europeiska unionen bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Att få till stånd lämpliga, energieffektiva och hälsosamma bostäder

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att alla 
kan få anständiga bostäder, också med rent dricksvatten av god kvalitet och lämpliga 
och likvärdiga sanitära och hygieniska förhållanden och med rimligt prissatt energi som 
är tillförlitlig och hållbar och således bidrar till att utrota fattigdomen i alla dess former. 
Parlamentet bekräftar sitt upprop till förmån för en EU-omfattande åtgärd om att ingen 
ska få värmen avstängd under vintern. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa 
Världshälsoorganisationens (WHO) normer om lämplig rumstemperatur och yrkar på att 
översynen om förordningen om luftkvalitet ska anpassas efter WHO:s normer.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under renoveringsvågen prioritera 
utsläppsminskningar med hjälp av bostadsrenoveringar i sektorn för subventionerat 
boende och samtidigt åtgärda problem med dålig bostadsstandard och bostadstillgång 
och få bort energifattigdom för att säkerställa en socialt rättvis övergång till 
en klimatneutral ekonomi där ingen lämnas utanför. Parlamentet betonar därför att både 
hyresgäster och egnahemsägare bör få fullständig information om renoveringsprojekt 
och få medverka i dem, och inte bör få vidkännas högre kostnader till följd av dem.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom den fleråriga budgetramen och 
Next Generation EU ställa utsatta människor i centrum för återhämtningsstrategierna 
och säkerställa att alla på likvärdiga villkor kan ta del av renoveringsprojekt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera renoveringar i sina återhämtnings- 
och resiliensplaner, såsom bidrag till att 3 % av Europas byggbestånd ska totalrenoveras 
varje år.

Att bekämpa hemlöshet och diskriminering

4. Europaparlamentet uppmanar till ett mål på EU-nivå om att hemlösheten ska bort senast 
till 2030. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra mer för att stödja 
medlemsstaterna i deras arbete med att minska hemlösheten och få bort den, inom 
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ramen för en handlingsplan för den sociala pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en EU-ram för nationella strategier mot hemlöshet, och 
uppmanar medlemsstaterna att prioritera att de hemlösa med förtur får fasta bostäder. 
Parlamentet betonar vikten av att det samlas in tillförlitliga data om hemlöshet.

5. Europaparlamentet framhåller än en gång att det måste bli slut på att hemlösa ses som 
brottslingar.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att undantagsåtgärderna 
till förebyggande av hemlöshet och skydd för hemlösa får fortgå så länge det behövs 
och uppföljs med adekvata och stadigvarande lösningar.

7. Europaparlamentet yrkar på en övergripande och integrerad strategi mot fattigdom, där 
det ska finnas fastställda mål för fattigdomsminskning, också bland barn. Parlamentet 
yrkar på en europeisk ram för minimiinkomstsystem.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa likvärdig tillgång till 
bostad för alla och att slå vakt om principen om att diskriminering inte ska få 
förekomma på några som helst grunder, enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att både stadgan och direktivet om likabehandling 
oavsett ras tillämpas. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt anta det övergripande 
antidiskrimineringsdirektivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda 
överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte genomför EU:s lagstiftning mot 
antidiskriminering eller som brottsbelägger de hemlösa. 

9. Europaparlamentet konstaterar med djup oro att romernas bostadsförhållanden fortfar 
att vara ytterst bekymmersamma. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att motarbeta 
områdessegregering och engagera romska stödmottagare i bostadsprojekt, minska och 
förhindra tvångsavhysningar samt tillhandahålla lämpliga lägerplatser för romer som 
inte är bofasta. Parlamentet betonar det akuta behovet av offentliga investeringar för 
ovannämnda ändamål.

Ett integrerat tillvägagångssätt på EU-nivå med avseende på subventionerat, 
allmännyttigt och rimligt prissatt boende

10. Europaparlamentet erinrar om att EU:s politik, finansieringsprogram och 
finansieringsinstrument starkt påverkar bostadsmarknaderna och människornas liv. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en integrerad strategi på EU-nivå för 
subventionerat, allmännyttigt och rimligt prissatt boende för att alla ska få trygga, 
tillgängliga och rimligt prissatta bostäder.

11. Europaparlamentet välkomnar att frågan om rimligt prissatta bostäder tagits med i den 
europeiska planeringsterminen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se 
till att alla landsspecifika rekommendationer ger ett positivt bidrag till genomförandet 
av principerna i den europeiska sociala pelaren. Parlamentet betonar behovet av att 
finslipa indikatorn för bostadsprisindex och föreskriva att begreppet ”alltför höga 
boendekostnader” ska tillämpas redan på ett hushåll vars boendekostnader uppgår till 
25 % av dess disponibla inkomst.
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12. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ta fram mer exakta uppgifter 
om bostadsmarknaderna, också på subnationell nivå, via Eurostat (EU:s statistik över 
inkomst- och levnadsvillkor (EU-Silc)).

Att säkerställa boendetrygghet och inkluderande bostadsmarknader

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att införa rättsföreskrifter som skydd mot tvångsavhysning för 
hyresgäster och egnahemsägare, och att säkerställa boendetryggheten genom att låta 
långvariga hyresavtal bli den primära avtalsmodellen, tillsammans med åtgärder för 
insyn i hyrorna och hyreskontroll.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föra en bostadspolitik utgående från 
principen om neutralitet mellan dels ägarboende, dels hyresboende i privatägda 
respektive i allmännyttiga bostäder. Parlamentet uppmanar kommissionen att respektera 
denna princip i den europeiska planeringsterminen.

15. Europaparlamentet konstaterar med oro den ökande finansialiseringen av 
bostadsmarknaden, framför allt i storstäder, så att investerare kommer att behandla 
bostäder som en säljbar tillgång snarare än som en mänsklig rättighet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bedöma dels vilket bidrag EU:s politik och bestämmelser 
ger till finansialiseringen av bostadsmarknaden, dels i vad mån de nationella och lokala 
myndigheterna kan trygga rätten till bostad, och vid behov senast i mitten av 2021 lägga 
fram lagstiftningsförslag mot finansialiseringen av bostadsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att via beskattningen motverka 
investeringar i spekulationssyfte och att utarbeta en politik för rumsplanering i städer 
och på landsbygden till förmån för rimligt prissatta bostäder, socialt blandade miljöer 
och social sammanhållning.

16. Europaparlamentet påpekar att den starka ökningen av korttidsuthyrning av 
semesterbostäder leder till att bostäder försvinner från marknaden och att priserna 
stiger, och blir till skada för livskvaliteten. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inrätta ett regelverk för korttidsuthyrning av bostäder, där de nationella och lokala 
myndigheterna får stor handlingsfrihet att fastställa proportionerliga regler för 
besöksnäringen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i rättsakten om 
digitala tjänster ta med ett förslag om skyldigheter om informationsutbyte för 
plattformar på marknaden för korttidsuthyrning av bostäder, i linje med 
dataskyddsbestämmelserna.

Att investera i subventionerat, allmännyttigt, rimligt prissatt och energieffektivt boende

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera frågan 
om att överbrygga klyftan för investeringar i rimligt prissatt boende. Parlamentet 
uppmanar här till en reform av stabilitets- och tillväxtpakten, så att det skapas ökat 
budgetpolitiskt utrymme för hållbara offentliga investeringar, framför allt i rimligt 
prissatt boende. Parlamentet efterlyser dessutom en harmoniserad redovisning av 
amorteringsmetoderna i samband med investeringar i rimligt prissatt boende.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i reglerna för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse anpassa definitionen av målgruppen för subventionerat och 
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allmännyttigt boende, för att nationella, regionala och lokala myndigheter ska kunna ge 
bostadsstöd till alla grupper vilkas behov av anständiga och rimligt prissatta bostäder 
inte kan tillgodoses på marknadens villkor, och samtidigt se till att de som har det sämst 
ställt inte går miste om ekonomiska resurser, av omsorg om att frigöra investeringar och 
säkerställa rimligt prissatta bostäder, åstadkomma socialt blandade boendemiljöer och 
förbättra den sociala sammanhållningen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare öka 
investeringarna i EU i rimligt prissatt och energieffektivt subventionerat boende samt 
för att åtgärda hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, InvestEU, ESF+, 
Horisont Europa och Next Generation EU, samt säkerställa större synergier mellan 
dessa instrument.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Redan före pandemin stod det klart att det uppenbart fattades lämpliga och rimligt prissatta 
bostäder i Europa. Många européer bor i osunda och energifattiga bostäder av dålig kvalitet, 
eller är trångbodda, eller vad värre är, så hotas de av tvångsavhysning eller hemlöshet. I EU 
har 80 miljoner personer alltför höga boendekostnader och ungefär 10 % av invånarna i 
EU-28 lade ut 40 % eller ännu mer av sina inkomster på boendet. Bland dessa märks en 
fjärdedel av dem som betalar hyra på den privata marknaden. Andelen personer med alltför 
höga boendekostnader är åtskilligt större bland de EU-invånare som löper risk för fattigdom, 
liksom bland låginkomsthushållen. Av uppgifter från Eurostat framgår det att 4 % av EU:s 
befolkning upplevde bostadsnöd under 20171. Bostadsnöden ligger i själva kärnpunkten för 
fattigdom och social utestängning och hänger nära samman med arbetslöshet.

Krisläget i fråga om rimligt prissatta bostäder drabbar framför allt städerna, medan 
landsbygden har sina egna bostadsrelaterade problem, såsom avfolkningen. Olika regioner 
i Europa är högst olika och det finns en mängd olika lokala, regionala och nationella lösningar 
på bostadsfrågan. I medlemsstaterna i södra och östra Europa är det mindre vanligt med 
subventionerat, allmännyttigt och kooperativt boende och boendetryggheten säkerställs långt 
mindre genom bostadspolitik och lagstiftning, Detta måste särskilt uppmärksammas. 

Att ha en bostad är själva hörnstenen i kampen mot covid-19, och därför har det kommit att 
framstå som ännu klarare att var och en bör garanteras den grundläggande rätten att bo i en 
rimligt prissatt, lämplig och hälsosam bostad, med tillgång till tjänster, butiker och 
friluftsutrymmen. I den europeiska pelaren för sociala rättigheter står det att subventionerade 
bostäder och bostadsbidrag ska finnas för dem som behöver det, liksom också att lämpligt 
boende och lämpliga tjänster ska erbjudas åt hemlösa, varjämte utsatta människor erkänns 
rätten till skydd mot tvångsavhysning. Nu skulle det gälla att på det praktiska planet omsätta 
rättigheterna i pelaren, och i detta betänkande ges en stor mängd förslag om hur det ska gå till.

Att få till stånd lämpliga, energieffektiva och hälsosamma bostäder

I EU bor 21,7 % av låginkomsttagarna i en bostad med läckande tak, med fukt i väggar, golv 
eller grund eller med röta i fönsterbågar eller golv. Problem med bostadskvaliteten är mera 
utbredda i de central- och östeuropeiska medlemsstaterna, där i vissa länder omkring 15 % av 
låginkomsthushållen rentav saknar grundläggande sanitära faciliteter2. Uppskattningsvis lider 
dessutom över 50 miljoner hushåll i EU av energifattigdom. Att säkerställa tillgången till 
hälsosamma, lämpliga, energieffektiva och rimligt prissatta bostäder är ett huvudinslag i alla 
strategier mot fattigdomen. Till detta kommer att varje gång man investerar tre euro i förbättrade 
bostadsförhållanden får man tillbaka två euro i form av besparingar inom ett enda år.3

Här har vi orsaken till att renoveringsvågen bör tjäna ett tredubbelt ändamål, nämligen att 
åtgärda klimatnödläget, förbättra bostadsförhållandena och få i gång ekonomin på nytt, 
samtidigt som det ses till att ingen lämnas utanför i samband med en rättvis omställning. 
Investeringar i renovering och rimligt prissatta bostäder kan bli en viktig hörnsten för 

1 Eurostat EU-SILC.
2 Eurostat EU-SILC.
3 Eurofound (2016), Inadequate housing in Europe: Costs and consequences, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
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en ekonomisk återhämtning där den gröna given får stå i centrum. Det vore ett 
konjunkturutjämnande ingrepp, med enorm potential både för sysselsättningsskapande och 
energisparande. Renoveringsvågen bör starkt stödjas av den fleråriga budgetplanen och av 
Next Generation EU, och medlemsstaterna bör prioritera renoveringar i sina återhämtnings- 
och resiliensplaner. Detta borde bidra till att vi får till stånd en årlig renoveringstakt på 3 % av 
byggnadsbeståndet i Europa.

Att bekämpa hemlöshet och diskriminering

Hemlösheten ökar i Europeiska unionen. 24 medlemsstater rapporterar ökad hemlöshet under 
det senaste årtiondet4. Finland är den enda medlemsstaten där hemlösheten minskat. Varje 
natt har minst 700 000 människor i EU ingenstans att ta vägen, alltså 70 % fler än för 
ett årtionde sedan5.

Av covid-19-krisen och den nedstängning som följde efter den har det framgått att vi kan 
skaffa husrum och bostad åt de hemlösa och få slut på tvångsavhysningarna, om det bara finns 
politisk vilja till det. De nödåtgärder som regeringarna vidtagit till skydd för hemlösa under 
covid-19-krisen måste få finnas kvar så länge som de behövs och följas upp med lämpliga och 
varaktiga lösningar.

I den europeiska pelaren för sociala rättigheter fick kommissionen ett starkt mandat att agera 
och kommissionsledamoten Schmit har vid flerfaldiga tillfällen, också vid 
Europaparlamentets plenarsammanträde, understrukit vikten av att det vidtas åtgärder för de 
hemlösa. Europeiska unionen kan agera som moralisk ledstjärna och, utgående från sina 
värden, tillsammans med de huvudsakliga berörda parterna utlysa som mål att få bort 
hemlösheten i Europeiska unionen fram till 2030 och således bidra till att målen för hållbar 
utveckling uppnås i Europa.

Det är inte oöverkomligt svårt att bekämpa hemlösheten. Det vill till att medlemsstaterna tar 
fram nationella strategier mot hemlöshet, där förebyggande och reaktiva åtgärder sammanförs 
och där tyngdpunkten förläggs till att de hemlösa ska få fasta bostäder. Det är oacceptabelt att, 
såsom det sker i ett flertal medlemsstater, brottsbelägga de hemlösa och diskriminera dem så 
att de inte kan komma åt sociala tjänster och få någonstans att bo. Kommissionen bör inte 
blunda för det här, utan ifrågasätta det.

Nu är på tiden att alla verkligen behandlas lika och att ingen som söker efter rimligt prissatt 
bostad blir diskriminerad. En bostad är en grundläggande rätt för var och en, men i dag har 
inte alla lika möjlighet att få en bostad. Protesterna av typ Black Lives Matter efter George 
Floyds död har också ställt rasdiskrimineringen i EU i blixtbelysning, varvid det framkommit 
starka belägg för rasdiskriminering i bostadsfrågor. I rapporten från Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter (FRA), Being Black in the EU, påpekades det att en av fem 
svarande av afrikanskt ursprung (21 %) upplever sig som rasdiskriminerad i bostadsfrågor, 
och att varannan svarande (45 %) var trångbodd, jämfört med 17 % bland befolkningen 
överlag i EU-286. 

4 Baptista, I och Marlier, E (2019) Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies, Europeiska kommissionen/Europeiska nätverket för socialpolitik.
5 Se Feantsa (2019), Fourth overview of housing exclusion in Europe.
6 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2018), Second European Union Minorities and 
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Samtidigt fortfar romernas situation att vara ytterst oroväckande. Många av dem bor ofta 
i segregerade bostadsområden som präglas av undermåliga bostadsförhållanden. Det måste bli 
slut på tvångsavhysningarna och områdessegregeringen. I ett politiskt klimat där hbti-personers 
rättigheter utsätts för press måste vi ställa upp för dem, också i frågor som berör bostäder. Enligt 
den andra undersökningen om hbti-personer, vilken utfördes av Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, uppgav sig bland de svarande i EU 14 % av de lesbiska kvinnorna, 
8 % av de bisexuella kvinnorna, 6 % av de bisexuella männen, 10 % av de homosexuella 
männen, 20 % av intersexpersonerna och 21 % av transpersonerna ha råkat ut för 
diskriminering när de velat hyra eller köpa bostad under de senaste 12 månaderna7. Vi ser också 
att bristen på rimligt prissatta och tillgängliga bostäder innebär att många personer med 
funktionsnedsättning och äldre människor praktiskt taget är ”fångar” i sina egna hem. Detta 
innebär också att de kan bli tvungna att flytta till någon inrättning och inte kan bo kvar i sina 
hem, ens fast de skulle vilja det.

Subventionerat, allmännyttigt och rimligt prissatt boende: Integrerat tillvägagångssätt 
och investeringar

Fastän EU inte har något direkt bostadspolitiskt mandat är det ett faktum att EU:s politik, 
finansieringsprogram och finansieringsinstrument starkt påverkar bostadsmarknaderna. 
En integrerad strategi för EU skulle ur olika synvinklar se efter vilken inverkan den 
EU-politik som förs på olika områden får på frågan om rimligt prissatta bostäder, och 
säkerställa att vi får en ram där lokala, regionala och nationella myndigheter kan fastställa 
vilket bostadsutbud de vill ha, samt styra det och investera i det. Frågan om rimligt prissatta 
bostäder bör ytterligare integreras i den europeiska planeringsterminen, varvid hänsyn bör tas 
till fragmenteringen av de nationella bostadsmarknaderna och till att det finns olika slag av 
boenderätt. 

Bristen på investeringar i subventionerat boende uppgår till 57 miljarder euro per år. De 
potentiellt utbudsfrämjande offentliga investeringarna i sektorn bara minskar8. Statsmakterna 
inriktar sig ofta på incitament till privata projektutvecklare medan bostadsstödet till 
låginkomsthushåll alltmer får karaktären av socialbidrag. Ändringar i EU:s regler för statligt 
stöd skulle göra det möjligt för regioner och lokala myndigheter att investera mer 
i subventionerat boende, till hjälp för alla grupper vilkas behov av anständiga och rimligt 
prissatta bostäder inte kan tillgodoses på marknadens villkor, och samtidigt se till att de som 
har det sämst ställt inte går miste om ekonomiska resurser. Detta skulle också bidra till att 
åstadkomma socialt blandade boendemiljöer och förbättra den sociala sammanhållningen.

EU:s budgetpolitiska regler bör också låta medlemsstaterna investera mera i subventionerat, 
allmännyttigt och rimligt prissatt boende. Detta behöver vi få uppleva vid reformen av 
stabilitets- och tillväxtpakten, Anslag till subventionerat, rimligt prissatt, hälsosamt, lämpligt 
och energieffektivt boende och för att åtgärda hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden bör också ges genom EU:s budget.

Discrimination Survey Being Black in the EU, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
7 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2020), EU LGBTI Survey II, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo och Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe. European Economy Discussion Paper 074, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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Att säkerställa boendetrygghet och inkluderande bostadsmarknader

Det har allmänt erkänts att återhämtningen efter covid-19-krisen inte får innebära att allt går 
tillbaka till det gamla. Vi måste se till att den våg av tvångsavhysningar vi fick uppleva efter 
den globala finanskrisen under förra årtiondet inte upprepas. Därför måste det införas 
ett bättre skydd, både på nationell och lokal nivå, av hyresgäster och av bolåntagare. 
Nuförtiden gynnar bostadspolitiken ofta på ett obalanserat sätt bostadsägande på bekostnad av 
hyresboende, och här bör det bli en ändring.

Vi måste bryta mönstret med att en ekonomisk kris leder till en ytterligare finansialisering av 
bostadsmarknaden. Bostäder ses alltmer som ett sätt att samla på sig en förmögenhet, i stället 
för som en social nyttighet. I gemensamma forskningscentrumets rapport Future of Cities’ 
varnas det för att ökningen av utländska investeringar och företagsinvesteringar 
i bostadsfastigheter i städer har omvandlat ägarmönstren, vilket föranlett farhågor både för 
den sociala strukturen och beträffande vem eller vilka som kan hållas ansvariga för att 
medborgarnas rätt till lämpliga och rimligt prissatta bostäder förverkligas.9 Medlemsstater och 
städer bör omdefiniera sitt förhållande till privata investerare, internationella finansinstitut 
och finansmarknader för att få bostäder att på nytt bli en mänsklig rättighet. Kommissionen 
bör se efter om EU:s bestämmelser för bland annat konkurrens, fri rörlighet för kapital och 
frihet att tillhandahålla tjänster bidrar till finansialiseringen av bostadsmarknaden samt, om så 
behövs, senast vid mitten av 2021 föreslå lagstiftningsåtgärder för att motverka detta. 
Dessutom är det väsentligt med insyn i fastighetsägande och fastighetsaffärer för att inte 
bostadsmarknaden ska snedvridas och för att inte penningtvätt och skatteundandragande ska 
förekomma inom denna sektor.

Den starka ökningen av korttidsuthyrning av semesterbostäder i städer och på populära 
turistorter leder till att bostäder försvinner från marknaden och att priserna stiger, och blir till 
skada för livskvaliteten. Vi vill ge städerna ökad kontroll över plattformar för 
korttidsuthyrning av bostäder och säkerställa att dessa plattformar delar med sig av 
information till städerna och följer dataskyddsbestämmelserna.

Bostadspolitiken och bostadsmarknadens uppläggning är ett av de områden där det råder ett 
desperat behov av ett nytänk, så att människan ställs i centrum och rätten till lämpliga och 
rimligt prissatta bostäder får ta företräde framför marknadens logik. Föredraganden tror att det 
här betänkandet kan bidra till att vi får ett sådant nytänk.

9 Gemensamma forskningscentrumet (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way 
forward, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

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
Housing 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)


