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1. Sarrera 
 
Azken hamarkadetan nabarmen handitu da etxebizitza eskuragarriari buruzko eztabaida Europan. Familiek 
etxebizitzan egiten duten gastua etengabe hazi da, eta Europa mailan mantendu egin da familiek etxebizitzan 
egiten duten gehiegizko ahalegina, erabilgarri dauden diru‐sarreren mailari dagokionez. 
 
Horrela, Europa osoan pertsona asko ari dira borrokan etxebizitzaren kostu gero eta handiagoei aurre egiteko. 
Kalkuluen arabera, EBn 80 milioi pertsonak baino gehiagok gehiegizko ahalegin ekonomikoa egiten dute 
etxebizitza‐gastuetan,  eta  EBko  biztanleen %  10  inguru  diru‐sarreren %  40  gutxienez  gastatzen  duten 
etxeetan bizi dira. 
 

Hori, oro har, hainbat faktoreren ondorioz gertatzen da, eta honako hauek nabarmentzen dira: 

• Enpresa  sustatzaileek diru‐sarrera handiko  familientzat eraikitzen  jarraitzen dute, eta horrek 
etxebizitza‐unitateen kopurua handitzen du, etxebizitza eskuragarriari heldu gabe. 

• Etxebizitza  zaharrak  eta  eskuragarriak  eraitsi  egiten  dira,  eta,  horien  ordez,  berriak  eta 
garestiagoak jartzen dira. 

• Etxebizitza "finantzarizatzen" da, hau da, etxebizitza  finantza‐ondasuntzat hartzen da, eta ez 
erabilerako gizarte‐ondasuntzat. 

• Estatuko eta tokiko gobernuek inbertsio mugatuak dituzte etxebizitza eskuragarrietan.  

 
Goiz da oraindik EBn etxebizitza eskuragarrietan Covid‐19ren krisiak  izan dituen  inpaktuak zenbatesteko, 
baina  jakina  da  atzeraldi  ekonomikoak  eta  enpleguen  zein  diru‐sarreren  galerak  larriagotu  egiten  dutela 
etxebizitzaren segurtasunik eza, gastuan gehiegizko esfortzua egitea eta etxebizitza husteko eta galtzeko 
arriskua. 
 
Krisitik  ateratzeko,  etxebizitza  eskuratzea  oinarrizko  eskubidetzat  hartu  beharko  litzateke,  eta,  beraz, 
estatuko eta autonomia‐erkidegoetako gobernuek eta EBk etxebizitza  sozial eta eskuragarrietan gehiago 
inberti dezatela eskatu. 
 
Dokumentu  honek  egungo  egoeraren  eta  Europako  etxebizitza  eskuragarriari  buruzko  erronka  nagusien 
laburpena jasotzen du. Alderdi horiek 2020ko abuztuan Europako Parlamentuak argitaratutako "Etxebizitza 
eskuragarria eskuratzea bermatzeko politikak" txostenean aztertu dira1. 
 
 
Etxebizitzaren krisiari aurre egiteko 7 gomendio ere proposatzen dira, Kim van Sarrentak eurodiputatuak 
2020ko  abenduan  aurkeztutako  eta  Enplegu  eta  Gizarte  Gaietako  Batzordeak  Europako  Parlamentuan 
onartutako " Pertsona guztientzako etxebizitza duina eta eskuragarria" txostenean jasotakoak2. 
 

   

                                                                        
1   https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf 
2 One step closer to more decent and affordable housing for all | Housing Europe 
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2. Etxebizitza eskuragarria Europan 
 
Zer da etxebizitza eskuragarria? 
 
Europa  mailan,  etxebizitza  eskuragarriari  buruzko  hainbat  irizpide  eta  definizio  daude.  "Etxebizitza 
eskuragarria"  terminoaren  definizio  ofizial,  legal  edo  estatutariorik  ez  egoteak  zaildu  egiten  du  Europa 
mailako etxebizitza‐politikako ekimenak alderatzea eta sistematikoki ebaluatzea. Hala ere, gehien erabiltzen 
den  neurria  etxebizitzaren  eskuragarritasuna  neurtzea  da,  etxebizitzaren  prezioaren  eta  pertsonen  edo 
familien diru‐sarrera erabilgarrien arteko erlazioan oinarrituta. 
 
Etxebizitza‐politika gehienen ohiko jardunbidea da pentsatzea familiek ez dutela diru‐sarreren % 30‐40 baino 
gehiago  gastatu  behar  etxebizitzan.  Adibidez,  Eurostatek  honela  definitzen  du  etxebizitzako  gastuaren 
gehiegizko ahaleginaren  tasa: etxebizitzan errenta erabilgarri baliokidearen % 40 edo gehiago gastatzen 
duten familietan bizi diren biztanleen proportzioa. 
 
2018an, EB‐27ko familien % 10,2k diru‐sarreren % 40 edo gehiago gastatzen zuten etxebizitzan. Gastuaren 
gehiegizko ahalegin hori arazo bereziki  larria da merkatu  librean alokairuko etxebizitza batean bizi diren 
biztanleen  artean,  zertxobait  txikiagoa  prezio  txikiko  etxebizitzen  maizterren  kasuan  eta,  bereziki, 
hipotekengatik ordaintzeke dauden edo ez dauden jabeen kasuan. 

1 Grafikoa  Etxebizitzako gastuaren gehiegizko  ahaleginaren  tasa, EB‐27ko  edukitze‐erregimenaren 
arabera (2018). 

 
Iturria: IPOLek egina, Eurostaten oinarrituta, EU‐SILC inkesta (ilc_lvho07c) 

 
Dena  den,  askotariko  definizio  alternatiboak  daude  etxebizitza  eskuragarriari  buruz.  Europako  Inbertsio 
Bankuak (EIB) honela definitzen du etxebizitzaren eskuragarritasuna: etxebizitza sozialaren eta merkatuko 
prezioko  etxebizitzaren  arteko  "arrakala"3;  eta  beste  batzuek,  aldiz,  etxebizitza  eskuragarria  beste  gastu 
batzuetarako (elikadura, osasuna, hezkuntza) gutxieneko diru‐sarrera uzten duen etxebizitza dela uste dute; 
hau da, ordaindu ondoren, oinarrizko beste gastu batzuetarako behar besteko marjina uzten du. 
 
"Eskuragarria" kontzeptua faktore‐multzo bati  lotzen zaio, eta ez faktore bakar bati beste kasu batzuetan. 
Ildo  horretan,  Housing  Europek  (Erakunde  Publikoen,  Kooperatiben  eta  Etxebizitza  Sozialen  Europako 
Federazioa), etxebizitza eskuragarria definitzeko orduan, hainbat  faktore hartzen ditu kontuan, hala nola 
ingurumen‐politikak eta ‐legediak (araudia) etxebizitza eskuragarriaren kostuan duten eragina, etxebizitza‐
politikaren eta gizarte‐bazterketako jardunaren ondorioak, etxebizitza eskuragarriak esleitzea ahalbidetzen 
duten finantza‐mekanismoak, etab.4 

                                                                        
3 https://www.eib.org/attachments/thematic/social_and_affordable_housing_en.pdf 
4 https://www.housingeurope.eu/resource‐1323/the‐state‐of‐housing‐in‐the‐eu‐2019  
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Ba al dago alderik Europan etxebizitza eskuragarriari dagokionez? 
 
Eurostaten  datuen  arabera,  2010etik  2018ra  bitartean,  EB‐27ko  herrialdeetan  etxebizitza‐gastuaren 
gehiegizko esfortzuaren batez besteko  tasa egonkor mantendu da  familien % 10  inguruan. Hala ere, alde 
nabarmenak  daude  EBko  estatu  kideen  artean  errenta  erabilgarriaren %  40  baino  gehiago  etxebizitzan 
gastatzen  duten  biztanleen  proportzioari  dagokionez. Etxebizitza‐gastuaren  gehiegizko  esfortzua  nahiko 
txikia  da  Europa  iparraldean  eta  erdialdeko  eta  ekialdeko  Europan,  baina  handiagoa  da  Alemanian, 
Danimarkan eta Bulgarian, eta arazo bereziki esanguratsua da Grezian eta Balkanetako herrialde batzuetan. 
 

2 Grafikoa  Etxebizitzako gastuaren gehiegizko ahaleginaren tasa (biztanleria osoaren %) 

 
Iturria: IPOLek egina, Eurostaten oinarrituta, EU‐SILC inkesta (ilc_lvho07c) 

 
 

 3 Grafikoa  Etxebizitzako  gastuaren  gehiegizko  ahaleginaren  tasa  (errenta  erabilgarriaren  %  40, 
gutxienez, etxebizitzara bideratzen duten etxeetan bizi diren biztanleen ehunekoa, 2018) 

 
Iturria: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐explained/index.php/Housing_statistics/es) 
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Etxebizitzako gastuaren gehiegizko esfortzuaren adierazle horrek ez ditu kontuan hartzen herrialdeen arteko 
aldeak (errenta‐maila desberdinak, diru‐sarrerak, zergak, prezioak, etxebizitza‐merkatua, etab.), eta ez du 
aukerarik  ematen  estatu  kideen  arteko  konparazio  sakonak  egiteko. Hala  ere,  jakina  da  azken  urteotan 
Europan  etxebizitza  eskuragarriaren  egoera  okertu  egin  dela  eta  etxebizitzako  gehiegizko  esfortzu 
ekonomikoa bereziki arazo larria dela diru‐sarrera txikiko biztanleen eta merkatu libreko maizterren artean.  
2018an, pobrezia‐arriskuan zeuden  familien  ia % 38k beren diru‐sarrera erabilgarrien % 40 baino gehiago 
etxebizitzan  gastatzen  zuten,  EBko  biztanleria  orokorraren  %  10,2rekin  alderatuta.  Esan  bezala, 
etxebizitzetan egiten den gehiegizko ahalegin ekonomikoa ohikoa da prezio txikiko etxebizitzen maizterren 
artean  (hau  da,  etxebizitza  sozialetan  bizi  direnen  artean)  herrialde  askotan,  nahiz  eta  gainkarga‐tasak 
merkatu librean baino txikiagoak izan ohi diren. 
 
Etxebizitza  izateko  baldintzak  eta  diru‐sarrera  txikiko  biztanleek  etxebizitza  duin  bat  izateko  aukera  ere 
okertu  egin  dira  azken  hamarkadetan. Datuen  arabera,  badirudi  Europako  etxerik  gabeko  biztanleriaren 
kopuruak gora egin duela. 2009ko krisi ekonomikoaz geroztik, etxegabetze ugari gertatu dira, eta azken 
hamarkadan,  azterlan  batzuek  diote  etxerik  gabeko  pertsonen  kopurua  %  70  handitu  dela  Europan. 
Etxebizitza eskuragarrien presioan ere aldeak daude hiri handien eta udalerri txiki edo landatarren artean. 
 
Zer faktorek eragiten dute etxebizitza eskuragarrian? 
 
Europako herrialde gehienetan etxebizitzen prezioen gaineko kontrolik ez dagoenez, EBko  ia estatu kide 
guztietan igo egin dira, pixkanaka, prezioak, eta, beraz, baita familiek jasaten duten gainkarga ekonomikoa 
ere. 2007 eta 2019 artean, etxebizitzen salmenta‐prezioek gora egin zuten EBko 22 estatu kidetan, eta 26 
herrialdetan alokairuen prezioek gora egin zuten EBn. 
 
Etxebizitzaren kostuak handitzea eta Europan etxebizitza eskuragarria gutxitzea eragiten duten faktoreetako 
bat etxebizitzaren  "finantzarizazioa" da. Hau da, etxebizitza aktibo  finantzario edo merkantzia bihurtzea, 
inbertsioa eta/edo etekinak lortzea ziurtatzeko, gizarte‐ondasun baten ordez. 
 
Azken hamarkadetan etxebizitza finantza‐merkatu orokorretatik gero eta mendekotasun handiagoa izan da, 
batez ere finantza‐merkatuetatik hipoteketara, eta hori  izan da EBn etxebizitza "finantzatzea" ekarri duen 
faktoreetako bat5. 
 
Hurrengo grafikoan, EBko estatu kideen etxebizitza‐helburuetarako hipoteken mendekotasuna jasotzen da. 
Herrialde batzuetan (Eskandinaviako herrialdeak, Herbehereak, Belgika, Luxenburgo), biztanleriaren % 40‐
60 hipoteka edo mailegu baten jabe da. Bitartean, Europako Erdialdeko eta Ekialdeko Estatu Kide gehienetan 
eta Hegoaldeko herrialde batzuetan  (Italia, Grezia) biztanleriaren proportzio hori %  15etik beherakoa da. 
Espainia batez bestekoaren gainetik dago, familien % 29k hipoteka‐mailegua baitute. 

                                                                        
5 Izan ere, jakina denez, prozesu hori 2008an hasitako finantza‐krisiaren eta horrek mundu mailako atzeraldi ekonomikoan izan zituen ondorio 
guztien sustraian egon zen. 
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 4 Grafikoa  Hipoteka edo mailegua duten jabeen ehunekoa (2018) 

 
Iturria: IPOLek egina, Eurostaten oinarrituta, EU‐SILC inkesta (ilc_lvho07c) 

 
Etxebizitzen eskaintzan hipoteka/maileguen mende dauden herrialdeak, neurri handi batean, familia‐zorrik 
handiena duten Europar Batasuneko estatu kideak dira. Zor‐maila altuak ongizate‐sistema onekin  lotzen 
badira  ere,  familiek  beren  gain  hartutako  zorraren  igoera,  sarritan,  aurrekaririk  gabeko  etxebizitza‐
prekarietatearekin  lotzen  da,  eta  pertsonak  gehiegizko  maileguen  praktikekiko  eta  merkatuen 
aldakortasunarekiko kalteberak bihurtzen dira. 
 
Horren  ondorioz,  azken  urteotan,  finantzatutako  etxebizitzen merkatuek  etxegabetzeak  eragin  dituzte 
Europako  herrialde  askotan.  Hain  zuzen  ere,  krisiak  eta  higiezinen  burbuilak  eragin  handia  izan  zuen 
Espainian. Familiek zailtasunak izan zituzten maileguei aurre egiteko, eta bankuek etxebizitzen stockaren zati 
bat  berreskuratu  zuten;  horren  ondorioz,  hipoteka‐betearazpenak  gertatu  ziren,  eta  etxebizitza  hutsen 
kopuruak gora egin zuen nabarmen. 
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Etxebizitzaren "finantzarizazioa" neurtzeko beste modu bat bigarren etxebizitzaren bolumena behatzea da; 
izan ere, nahiz eta  sarritan belaunaldien arteko elkartasunaren emaitza  izan  (adibidez,  seme‐alabentzako 
etxebizitza  bat  erostea)  edo  oporretarako  etxebizitza  bat  erostea,  inbertsio  modutzat  ere  hartzen  da. 
Ebidentziak daude EBko estatu kide askotan bigarren etxebizitzaren erosketa inbertsio gisa erabiltzen dela, 
etorkizunean  pentsioetatik  datozen  diru‐sarrerak  osatzeko. Atzerriko  inbertsioak  berekin  dakar,  halaber, 
tokiko etxebizitzen prezioak igotzea turismo‐ eta bizitegi‐erakarpeneko eremu/herrialde jakin batzuetan. 
 
Europar Batasuneko etxebizitzen prezioei eta etxebizitza eskuragarriei eragiten dien beste joera bat da epe 
laburreko  ostaturako  edo  etxebizitza  turistikorako  lankidetza‐ekonomiako  plataformen  gorakada. 
Oporretako alokairu‐plataformen ondorio negatiboen artean, etxebizitza erabilgarrien eskaintza murriztea 
dago;  izan ere,  jabetzak  tokiko biztanleria egoiliarra  zerbitzatzetik  turistei ostatu ematera pasatzen dira. 
Horrek kalte egiten die tokiko herritarrei, inguruko etxebizitzen prezioa igo egiten baita. 
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3. Zazpi neurri, etxebizitzaren krisiari aurre egiteko Europan 
 
Zer neurri hartzen ari dira etxebizitza eskuragarria hobetzeko? 
  
Europan, estatu‐mailan egin berri diren etxebizitza‐politiken ezaugarria da etxebizitza‐eskaintzaren aldeko 
gastu  publikoa murriztu  egin  dela  (etxebizitza  eskuragarrien  sustapenean)  eta  eskariaren  aldeko  gastu 
publikoa  handitu  egin  dela,  hau  da,  etxebizitza  ordaintzeko  zuzeneko  laguntza  ekonomikoetan.  Aditu 
batzuek  diotenez,  batzuetan,  eskari‐politikek,  diru‐sarrera  txikiak  eta  ertainak  dituzten  familientzako 
etxebizitzaren eskuragarritasuna hobetu beharrean, alokairuen prezioak igotzea ekarri dute. 
 
Kalkuluen arabera, etxebizitza eskuragarrietan ez  inbertitzeak esan nahi du urtean  57.000 milioi  euroko 
inbertsio‐defizita dagoela. Gobernuek sustapen pribatuari pizgarriak eskaintzean jarri dute arreta, eta gero 
eta gehiago  lagundu dute etxebizitza diru‐sarrera  txikiko  etxeetan, gizarte‐laguntza  ekonomikoen bidez. 
Gainera, etxebizitza eskuragarrien finantzaketa publikoa nabarmen aldatzen da EBko estatu kideen artean. 
 
EBk  ez  du  etxebizitza‐politikaren  gaineko  eskumen  zuzenik,  baina  estatu  kideetako  etxebizitza‐
baldintzetan zeharka eragin dezake, erregelamenduen bidez, hala nola estatuko laguntzen legearen, zerga‐
legearen eta lehiaren legearen bidez. 
 
Etxebizitza  soziala  interes  ekonomiko  orokorreko  zerbitzu  gisa  definitzen  da,  eta,  beraz,  Estatuaren 
laguntzak arautzetik salbuetsita dago. Horrek esan nahi du estatu kideak ez daudela behartuta Batzordeari 
etxebizitza sozialerako ematen dituzten konpentsazioen berri ematera. Hala ere, salbuespen hori "egoera 
ahulean dauden biztanleetara edo gizartean egoera txarragoan dauden taldeetara" mugatzen da. Gaur 
egun etxebizitza sozialak egoera ahulean dauden biztanleei mugatzen zaizkienez, etxebizitza sozialen eta 
arrazoizko etxebizitzen eskaintza oso talde hartzaile mugatuari mugatzen zaio. 
 
Etxebizitza eskuragarriaren eta etxebizitza‐eskubideen arloan politika  zuzenak  formulatzeari dagokionez, 
Europar  Batasunak  "botere  biguna"  erabili  du  neurri  handi  batean,  hau  da,  neurri  administratiboak, 
gomendioak, printzipio orokorrak eta gidalerroak nazio eta toki mailako politikak formulatzeko. 
 
Azken urteotan, EBk hainbat ekimen egin ditu etxebizitza eskuragarria  lortzeko, hala nola 19. printzipioa 
sartzea  eskubide  sozialen  Europako  zutabean6,  "Etxerik  gabeko  pertsonen  etxebizitza  eta  laguntza" 
aurreikusten duena. 
 
19. Etxerik gabeko pertsonen etxebizitza eta laguntza 

a.   Beharra duten pertsonei etxebizitza sozialetarako sarbidea edo kalitate oneko etxebizitzarako laguntza emango zaie.. 
b.   Pertsona ahulek nahitaezko etxegabetzeen aurkako laguntza eta babes egokirako eskubidea dute. 
C.   Etxerik gabeko pertsonei bizitoki eta zerbitzu egokiak emango zaizkie, gizarteratzea sustatzeko. 

 
Bestalde, Europako Gizarte Funtsak (EGF) eragin ukigarriak izan ditu Europako hirietan, besteak beste, talde 
kalteberei  etxebizitza  eskuratzeko  aukera  hobea  ematea  hainbat  proiekturi  esker;  Eskualde Garapeneko 
Europako  Funtsak  (EGEF)  finantzatutako  proiektuek,  berriz,  eragin  nabarmenenak  izan  dituzte  estatu 
kideetako etxebizitza‐parkearen kalitatea eta eraginkortasun energetikoa hobetzean. 

                                                                        
6https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper‐and‐fairer‐economic‐and‐monetary‐union/european‐pillar‐social‐rights/european‐pillar‐
social‐rights‐20‐principles_en  
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Zer egin daiteke etorkizunean? 
 
Abenduaren 1ean, Europako Parlamentuko Enplegu eta Gizarte Gaietako Batzordeak Kim van Sparrentak 
Herbehereetako eurodiputatuak aurkeztutako  "Pertsona guztientzako etxebizitza duina eta eskuragarria" 
txostenaren alde bozkatu zuen7. 
 
Bozketak  berekin  ekarri  du  etxebizitza  sozialaren  definizioari  berari  dagokionez  Europako  gidalerroak 
berrikusteko  beharra  aitortzea,  merkatuko  etxebizitza‐beharren  eta  etxebizitza‐eskaintzaren  arteko 
desoreka gero eta handiagoaren ondorioz. 
 
Halaber, bozketak argi berdea eman dio  susperraldi ekonomikorako planen erabilerari etxebizitza  soziala 
babesteko  eta  isuriak  murrizteko.  Gainera,  energia‐efizientzia  eta  energia‐pobreziaren  fenomenoa 
sustatzeko berariazko deia egin du. 
 
Dokumentuak, halaber, "Etxebizitza egokia izateko eskubidea oinarrizko eskubide gisa" aitortzean jartzen du 
arreta, eta helburu gisa planteatzen du 2030erako etxegabetasuna EB osoan desagerraraztea eta etxebizitza‐
merkatuak argiago arautzea, herritarren intereserako. 
 
Txostenak  zazpi  neurri  jasotzen  ditu  Europako  etxebizitzaren  krisiari  aurre  egiteko  eta  etxebizitza 
eskuragarrien faltak eragindako arazo gero eta handiagoei erantzuteko. Bertan, Europak egoera eraldatzeko 
eta etxebizitza pertsona guztientzat duina eta eskuragarria izango dela bermatzeko hartu beharko lituzkeen 
neurri politiko eta legegile zehatzak aurkezten dira. 
 

1.   Etxegabetasuna desagerrarazteko helburu europarra ezartzea 2030erako 
2.   Etxegabetzeen aurka borrokatzea eta etxebizitza‐merkatu inklusiboak sortzea 
3.   Europako etxebizitza eskuragarrien parkea handitzea 
4.   Etxebizitzaren arloko Europako estrategia integratua diseinatzea 
5.   Europako Itun Berdeari lehentasuna ematea 
6.   Europako araudia plataforma digitaletara egokitzea  
7.   Etxebizitzaren arloko diskriminazioari aurre egitea 

 
 
   

                                                                        
7http://www.greens‐efa.eu/dossier/housing‐rights‐before‐market‐interests‐for‐a‐socially‐just‐recovery/  
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1. Etxegabetasuna desagerrarazteko helburu europarra ezartzea 2030erako 

 
Pertsona guztiek etxebizitza bat izateko eskubidea dutelako printzipiotik abiatzen da, eta EBko Batzordeari 
eskatzen dio neurriak har ditzala estatu kideei laguntzeko etxebizitza‐gabezia murrizten eta desagerrarazten, 
2030erako etxegabetasunarekin amaitzeko konpromisoa hartuz. Eskubide sozialen Europako zutabeak 19. 
printzipioan ezartzen du etxebizitzarako  laguntza eta etxebizitzarik eza; EBko herrialdeek guztiz aplikatu 
beharko lukete, eta juridikoki lotesle bihurtu. 
 
Europako Batzordeari dei  egiten  zaio EBren  esparru orokor bat proposa dezan  etxerik gabeko pertsonei 
dagokienez, eta horren ondorio  izan daitezen gero etxerik gabeko pertsonentzako estrategia nazionalak, 
etxerik  gabeko  pertsonei  etxebizitza  iraunkorra  ematea  lehenetsiz  eta  etxegabetasunak  dakarren 
kriminalizazioari amaiera emanez. 
 
 
2. Etxegabetzeen aurka borrokatzea eta etxebizitza‐merkatu inklusiboak sortzea 

 
Estatu kideek eta eskualdeetako eta tokiko agintariek legezko xedapenak ezarri behar dituzte maizterrak eta 
hipoteka‐ordaintzaileak etxetik ateratzetik babesteko, epe luzeko alokairu‐kontratuak lehenetsitako aukera 
gisa, alokairuen gardentasuna eta alokairuen kontrol‐neurriak bultzatuz. 
 
Europako Batzordeari eskatzen  zaio  lege berriak ebalua eta proposa ditzala, 2021. urtearen erdialderako 
etxebizitza‐merkatuen  finantzarizazioari  aurre  egiteko.  Estatu  kideei  eta  tokiko  agintariei  eskatzen  zaie 
neurri fiskalak ezar ditzatela inbertsio espekulatiboari aurre egiteko. 
 
 
3. Europako etxebizitza eskuragarrien parkea handitzea 

 
Etxebizitza faltaren arrazoi nagusietako bat Europan dagoen etxebizitza sozialen eskasia da. Horregatik, diru‐
sarrera txikiko eta ertaineko biztanle‐taldeentzako etxebizitza eskuragarriak eta energetikoki eraginkorrak 
ematea eskatzen da, pertsonak etxerik gabe gera ez daitezen edo etxebizitza desegokietan bizi ez daitezen. 
 
EBko estatu‐laguntzei buruzko arauen aldaketek eskualdeei eta tokiko agintariei etxebizitza sozial gehiago 
eraikitzea  ahalbidetuko  liekete.  EBko  zerga‐arauen  arabera,  estatu  kideek  etxebizitza  eskuragarrietan 
gehiago inbertitzeko aukera ere izan beharko lukete. Laguntza horiek Egonkortasunerako eta Hazkunderako 
Europako  Itunaren erreforman  islatzeko beharra aipatu da. Etxebizitza sozial eskuragarri eta energetikoki 
eraginkorretarako eta etxerik gabeko pertsonei aurre egiteko finantzaketa ere EBren aurrekontuaren bidez 
eman behar da. 
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4. Etxebizitzaren arloko Europako estrategia integratua diseinatzea 

 
EBren politika makroekonomikoak eta fiskalak etxebizitzaren eskuragarritasunean eta bazterkerian eragin 
handia  duela  uste  da,  eta  horregatik  azpimarratzen  da  EBk  bere  zeregina  areagotu  behar  duela  eta 
etxebizitzari buruzko estrategia integratu bat proposatu behar duela. 
 
 
5. Europako Itun Berdeari lehentasuna ematea 

 
Birgaitze‐arloko ekintza intentsibo batek ("Renovation Wave") zeregin garrantzitsua izan dezake etxebizitza 
osasungarri,  egoki  eta  irisgarrien  horniduran,  klima‐aldaketaren  aurkako  borrokan,  energiaren  kostuak 
murriztean eta energia‐pobrezia arintzeko laguntzan. 
 
Adierazten  da  Batzordeak  lehentasuna  eman  beharko  liokeela  etxebizitzak  birgaitzeari  EBren  hurrengo 
aurrekontuan  (2021‐27rako),  eta  estatu  kideek  lehentasuna  eman  beharko  lioketela  birgaitzeari  beren 
leheneratze‐planetan, eta, horrela, Europako eraikin‐parkearen urteko % 3ko berrikuntza sakona lortu. 
 
 
6. Europako araudia plataforma digitaletara egokitzea 

 
Hirietan  eta  helmuga  turistiko  ezagunenetan  epe motzeko  opor‐alokairuaren  hazkunde  hedakorra  ohiko 
etxebizitzen merkatutik kanporatzen ari da, eta, ondorioz, prezioak igo egiten dira eta eragin negatiboa du 
bizigarritasunean. 
 
Hiriei alokairuen gaineko kontrol handiagoa ematea bilatzen da, alokairu turistikoko plataformen bidez, eta 
plataforma horiek hiriekin informazioa partekatzen dutela ziurtatzea, datuak babesteko arauak errespetatuz. 
 
 
7. Etxebizitzaren arloko diskriminazioari aurre egitea 

 
Amaitzeko,  etxebizitza  pertsona  guztien  oinarrizko  eskubidea  dela  adierazten  da,  eta  etxebizitza 
eskuragarriak bilatzeko orduan tratu‐berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatu behar direla. Europako 
Batzordeak  bete  egin  behar  du,  biztanle‐taldeak  diskriminatzen  dituzten  estatu  kideen  aurkako  arau‐
hausteen  prozedurak  erabiliz. Europako  arauek  eta  inbertsioek  desgaitasunen  bat  duten  pertsonentzako 
etxebizitza irisgarri bat lortzen lagundu behar dute. 


