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EUROPAKO PARLAMENTUAK EUROPAR BATASUNEKO ETXEBIZITZA 

SOZIALARI BURUZ EGINDAKO TXOSTENAREN BALORAZIOAK 

 

Bizi dugun austeritate-garai honetan hala uste izaten ez bada ere, etxebizitza 

sozialak defendatzaile irmo bat du Europar Batasunaren esparruan: hain zuzen, 

Europako Parlamentua. Erakunde horrek Europar Batasuneko etxebizitza sozialari 

buruzko txosten bat aurkeztu zuen 2013ko apirilaren 30ean, Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Batzordearen bidez. 

 

Txosten horrek komunikabideetan izandako oihartzuna ia hutsala izan da, baina 

sentsibilitate sozial handiko dokumentua da, bai eta zorrotza ere, azaldutako 

planteamenduan nahiz Europar Batasuneko estatuei emandako gomendioetan. 

 

Etxebizitzaren Euskal Behatokitik, txosten horren edukiaren balioespena sustatu 

nahi dugu, eta etxebizitza sozialaren sektorearen garrantzia nabarmendu nahi 

dugu, bitarteko lagungarria baita Europar Batasunak bizi duen ekonomia-, gizarte- 

eta ingurumen-krisia gainditze aldera. 

 

Noski, azterketa horren eta haren ondorioen irmotasunak EBn etxebizitza sozialaren 

eginkizunari buruz lortutako adostasun politiko zabal bat du oinarri, eta, beraz, 

Behatokitik haren ezagutza jendartean zabaltzera soilik mugatuko gara, ez dadin 

ulertu gaur egungo krisi-garai honetan inork ez duela defendatzen Europan 

etxebizitza sozialaren eginkizuna. 

 

 

Hain zuzen, Europako Parlamentuak onetsitako txostenean adierazten da 

etxebizitza soziala estatu kideek balia dezaketen bitartekorik eraginkorrenetako bat 

dela, etxebizitza-merkatuaren gabeziak erregulatzeko, ahalmena izan dezan 

etxebizitza duin bat izateko eskubidea denei bermatzeko, neurrizko prezio edo 

alokairu baten bidez.  

 

Eta bada, benetan, egoera sozial larri bat: 2010ean, Europako biztanleen % 6k ez 

zuen etxebizitzarik; % 18 pilatuta edo etxebizitza ez-duinetan bizi zen; eta etxeen 
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% 10ean, diru-sarreren % 40 baino gehiago etxebizitza-gastuetarako erabiltzen 

zuten. 

 

Eta, egungo testuinguruan, gainera, Europako 120 milioi biztanle baino gehiago 

pobrezian edo pobretzeko arriskuan daude; langabezia-tasak historian izandako 

mailarik altuenetara iritsi dira; eta gero eta murriztapen handiagoak ezarri dira 

finantzaketa lortzeko. 

 

Egoera horretan, Estatuei presio egin zaie gastu soziala eta etxebizitza sozialen 

eskaintza murrizteko, baina horrekin lotutako aurreikuspenak, zalantzarik gabe, 

okerrak dira, bai ikuspegi ekonomikotik, bai ikuspegi sozialetik. 

 

Izan ere, alderdi ekonomikoari dagokionez, etxebizitza sozialean inbertsioa egitea 

lagungarria izango litzateke eraikuntza- eta zaharberritze-sektoreak nahiz 

energiarena suspertzeko, eta kontuan izan behar da sektore horiek errendimendu 

handikoak direla eta tokiko enplegua sustatzen dutela. 

 

Ikuspegi sozialetik ere baditu onurak etxebizitza sozialean inbertitzeak. Batetik, 

haren bidez aurre egin dakioke biztanleriaren zahartzeari eta adineko pertsonen 

mendetasunari; eta bestetik, beharrezkoa da gazteen behar espezifikoei 

erantzuteko, eta baztertutako gizataldeen zein etxerik gabeko pertsonen 

gizarteratzea bideratzeko.  

 

Ingurumen-alderdiei erreparatuta, etxebizitza sozialean inbertitzeak berekin dakar 

energia aurreztea, Europa 2020 estrategiaren helburuak lortzea eta ingurumen-

larrialdiko egoerari erantzutea, etxeetako fakturak eta energiarekiko mendetasuna 

murriztuz.  

 

Hori guztia kontuan hartuta, txostenean oinarrizko ikuspegi batzuk ezarri dira 

abiapuntu, eta haiei jarraitzen zaie hurrengo artikuluetan ere; funtsezko baieztapen 

hauek nabarmen daitezke: 

 

� Etxebizitza sozialaren eskuragarritasuna oinarrizko eskubidea da, eta 

gainerako oinarrizko eskubideak erabiltzeko eta bizitza osotasunean garatzeko 

aukerak baldintzatzen ditu; hortaz, etxebizitza duina izateko eskubidea 
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bermatzea Europar Batasunak aintzat hartu beharreko estatu kideen 

nazioarteko betebeharra da. 

 

� Estatu kideei dagokie, merkatuaren berezko dinamikan sortzen den eskaintza 

osatzeko, aldi berean etxebizitza sozialen eskaintza zehaztea eta 

antolatzea. 

 
� EBko estatu kide gehienetan etxebizitza sozialak falta dira, eta gero eta 

gehiago behar dira etxebizitzak neurrizko baldintzetan. Gainera, etxebizitza 

soziala eskatzen dutenen gizarte- eta familia-profilak aldatu egin dira, eta, 

beraz, gizarte-maila ertaineko taldeak jada ez dira utzi behar diru-laguntzez 

nahiz etxebizitza-politika publikoez baliatzeko aukerarik gabe.  

 

� Etxebizitza soziala funtsezkoa da Europa 2020 estrategiaren 

helburuak lortzeko (batez ere, pobrezia murrizteko helburuari begira, 

barnean hartuta desabantailak belaunaldiz belaunaldi transmititzea eragozteko 

prebentzioa). Izan ere, bitarteko lagungarria da enplegu-tasa handiak, 

gizarteratzea eta gizarte-kohesioa bermatzeko, lan-arloko mugikortasuna 

sustatzeko, eta, etxebizitza-parkea modernizatuz, klima-aldaketari eta 

pobrezia energetikoari aurre egiteko. 

 

� Krisi ekonomiko eta sozialak zuzenean kaltetzen ditu etxebizitzen eraikuntza- 

eta zaharberritze-sektoreak –batik bat, etxebizitza sozialena–, bai jarduerari 

dagokionez, bai finantzaketa lortzeari dagokionez, faktore hauen eraginez: 

higiezinen burbuila, kredituaren uzkurdura, ordainketen atzerapenak eta 

kontratu publikoen murrizketa. Baina sektore hori krisialditik modu 

iraunkorrean eta integratzailean ateratzeko zein klima- eta energia-

arloetako erronkei aurre egiteko eragilea izan daiteke. 

 

Oinarrizko abiapuntu horien harira, proposamen hauek egin dituzte: 

 

1. Etxebizitza soziala sustatzea, gizarte- eta ekonomia-arloetan duen 

garrantziagatik. Kezka handia agertu dute etxebizitzarako laguntzetan eta 

gizarte-zerbitzuetan izandako murrizketengatik, etxebizitza-proiektu berriak 

etenda geratzen ari direlako, eta etxebizitza sozial publikoen zati bat saltzen 
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ari delako.  Agintari publikoek pertsona guztiei bermatu behar diete 

etxebizitza duin bat eskuratzeko eskubidea, neurrizko kostu batean, eta 

Europako lehia-politika ez da inola ere baliatu behar interes orokorreko 

zerbitzu ekonomikoak ahultzeko. 

 

2. Etxebizitza sozialaren esparruko Europako politika bideratzea. 

Batzordeari, estatu kideei, eta haietako tokiko nahiz eskualdeko agintariei 

gogorarazi nahi diete zeinen onuragarria den etxebizitza soziala neurrizko 

baldintzetan eskaintzeko inbertitzea, hainbat helburutarako. Batetik, 

oinarrizko eskubideak bermatzeko eta gizarteko larrialdi-egoerari erantzuteko. 

Eta bestetik, inbertsio sozial estrategikoa den aldetik, lagungarria delako 

deslokaliza ezin daitezkeen tokiko enpleguak modu iraunkorrean sortzeko, 

ekonomia egonkortzeko eta higiezinen burbuilei nahiz familien gehiegizko 

zorpetzeari aurrea hartzeko, lan-arloko mugikortasuna sustatzeko, klima-

aldaketari eta pobrezia energetikoari aurre egiteko, eta pilaketak eta bizi-

baldintza kaskarrek eragiten dituzten osasun-arazoak arintzeko. Beraz, 

etxebizitza soziala ez da hartu behar murriztu beharreko gastutzat, 

epe luzean amortizatzen den inbertsiotzat baizik, hobekuntzak 

baitakartza gizarte-ongizatean eta osasunean, lan-merkatuan sartzeko 

aukeretan, eta pertsonen gaikuntzan; batez ere, adineko pertsonak modu 

independentean bizitzeko gaitzeari dagokionez.  

Beharrezkotzat jotzen dute Batzordeak Europar Batasuneko ekintza-

esparru bat zehaztea etxebizitza sozialaren arloan, definizio eta 

ikuspegietan zein laguntza- eta finantzaketa-bitartekoetan bateratasuna 

ezartze aldera. 

Gainera, inbertsio sozialen jarraipena egiteko eskatzen diote Batzordeari, 

Euro Plusaren aldeko itunaren eredua oinarri duen inbertsio sozialerako itun 

baten bidez, barnean hartuta, nahitaez, etxebizitza sozialetarako 

inbertsioak.  

Horretarako, Batzordeari eskatzen diote egiteko estatu kideetako etxebizitza 

sozialei buruzko adierazle-koadro bat, datu hauek bilduz: zer inbertsio egin 

diren, zer bilakaera izan duen etxebizitzaren kostuak eta zer eskatzaile-kopuru 

dagoen etxebizitza soziala esleitzeko zain. 

Beharrekotzat jotzen dute, halaber, estatu kideetako herritarrek parte-

hartzea, etxebizitza-arloko estrategiak zehazten; besteak beste, bizilagunen 
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eta maizterren elkarteek, etxebizitza sozialaren arloko erakundeek, herritarren 

ordezkarien elkarteek eta etxebizitzaren eskuragarritasunaren alde lan egiten 

duten elkarteek. 

Ildo horretatik, Etxebizitzaren Europako Behatokia sortzea proposatzen 

dute, jardunbide onak trukatzeko, eta etxebizitzaren ezagutza kualitatiboa 

nahiz kuantitatiboa hobetzeko. Behatoki horretako parte-hartzaileak Europako 

Batzordea, arlo horrekin lotutako eragile sozioekonomikoak, elkarteak eta 

egoiliarrak izango lirateke. Behatokiak, gainera, pobrezia energetikoaren 

fenomenoa aztertu beharko luke, herrialdeen arteko datu-transmisioa 

baliatuz. Hori bideratze aldera, Behatoki horren sorkuntzak ekarriko 

lituzkeen onurak aztertzeari lehenbailehen ekiteko eskatzen diote 

Batzordeari. 

Azkenik, atal honetan eskatzen diete Europako Kontseiluari eta Europako 

Batzordeari aztertzeko hobeto nola ari den aplikatzen Europa 2020 estrategia 

eta zer neurritan ari diren lortzen hartan zehaztutako helburu sozialak. 

 

3. Inbertsioa handitzea, tokiko enplegua nahiz ekonomia berdea 

sustatzeko. Inbertsioak tokiko enpleguari dakarkion balio erantsia 

nabarmendu dute, bai eta 2007-2013 aldian egiturazko funtsen bidez 

gauzatutako etxebizitza sozialaren sektorekoinbertsioen palanka-efektua 

ere. Hortaz, etxebizitza sozialetan egindako inbertsioak 

produktibotzat hartu beharko lirateke, eta ildo horretatik, enpresa-

ingurune erakargarri bat garatzera eta etxebizitza sozialei buruzko araudia 

hobetzera bultzatu nahi dituzte estatu kideak. 

 

Hala, egiturazko funtsen eta kohesio-funtsen bidez lehentasunezko inbertsioak 

egitea proposatzen dute, esparru hauetan: efizientzia energetikoa eta energia 

berriztagarrien erabilera etxebizitza sozialetan; hirigintza-garapen iraunkorra 

sustatzeko jardunbide bateratuak; etxebizitza eskuratzeko aukera-

berdintasuna gizatalde espezifikoentzat; eta gizarte-ekonomiako eragileen 

sustapena, hala nola irabazi asmorik gabeko etxebizitza-kooperatibena. 

Hala, estatu kideei eta erakunde interesdunei eskatzen diete etxebizitza 

sozialetako inbertsioak lehentasunezkotzat hartzea, eta zuzenbide 

pribatuko bitarteko gehiago baliatzea; esate baterako, enfiteusipeko alokairua 

eta alokatzailearen gozamen-eskubidea. 
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Berriro ere azpimarratzen dute zeinen garrantzitsua den etxebizitza-arloko 

eragile guztiek parte hartzea, bai eta erakunde interesdunek ere, gizarte-

alderdiaren ordezkari gisa, elkartzeko akordioak eta ekintza-programak 

lantzeko, eta haien jarraipena eta ebaluazioa egiteko. Eta nabarmentzen dute 

funtsezkoa dela garapen bateratua bideratzeko bitarteko berriak 

baliatzea eta inbertsioetarako lurralde-ikuspegi integratua oinarri 

hartzea. 

Hori guztia bideratzeko, beharrezkotzat jotzen dituzte finantzaketa-modu 

koordinatuak, Horizon 2020 programaren diru-laguntzak eta egiturazko 

funtsen, Europako Inbertsio Bankuaren (EIB), Berreraikuntza eta Garapeneko 

Europako Bankuaren (BGEB)  eta Efizientzia Energetikorako Europako 

Funtsaren (EEEF) finantza-bitartekoak baliatu ahal izateko. Eta ildo horrekin 

bat, etxebizitza sozialari  premiazko produktuei ezartzen zaien BEZ 

mota bera ezartzea eskatzen dute. 

Sektore berdea deritzonak ahalmen handia du askotariko enplegu-aukerak 

sortzeko, eta, beraz, estatu kideek aukera horiek sustatu eta babestu behar 

dituzte. 

 

4. Pobreziari aurre egitea eta gizarteratzea nahiz gizarte-kohesioa 

sustatzea. Gogorarazten dute EBko sorrerako zuzenbideak etxebizitza-

eskubidea aitortzen duela, eta estatu kideei dagokiela eskubide hori 

bermatzea. Horretarako, beren politikak eta programak egokitu behar dituzte, 

etxebizitzaren eskuragarritasun unibertsala lortze aldera hobekuntzak egiteko, 

batez ere egoera ahulenean dauden pertsonei aukera hori erraztuz, eta, 

beharrezkoa izanez gero, etxebizitza-eskubide galdagarria ezarriz. 

Horrekin lotuta, gizarte- eta ekonomia-arloei buruzko txostenak eskatzen 

dituzte, hainbat alderdiri buruzkoak: etxebizitza-eskubidearen ezarpenean 

izandako jardunbide onak; laguntzen eraginkortasuna; egoera kaskarrean 

dauden etxebizitzetan ez ekiteak dakartzan kostuen azterketa; etxebizitza 

sozialen eta arlo horretako politika publikoen gizarte-eragina; gizarte-eragina 

dakarten etxebizitza sozialaren sektoreko inbertsio-ereduak; eta abar. 

Estatu kideei eta haietako tokiko eta eskualdeko agintariei eskatzen diete 

lantzeko gizarteratzea sustatzeko eta etxebizitza duina izateko aukera 

bermatzeko politika integratuak, alderdi hauek zehaztuz: behar handienak 

dituzten eremuetarako etxebizitza sozialen gutxieneko kuota; etxebizitza 
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sozialen kalitatea definitzeko gutxieneko mailak; gizarte-, osasun-, kirol- eta 

kultura-arloko nahiz hiri-hedapeneko politikekin elkarrekintzan jarduteko 

bideak, estrategia integratua izan dadin; immigranteek nahiz gazteek 

etxebizitza lortzeko irtenbideak; alokairua ez ordaindu izanagatiko 

utzarazpenei aurrea hartzeko politikak; eta autoeraikuntza-programen 

sustapena eta finantzaketa. 

Hala, estatu kideak lankidetza-eredu integratuak ezartzera bultzatu nahi 

dituzte, elkarrekin jardun dezaten gizarte- eta osasun-zerbitzuek, 

alokatzaileek, eta adineko pertsonei eta egoera ahulean daudenei laguntzeko 

elkarteek. Izan ere, egiaztatu da etxebizitza lortzeko gizarte-laguntza 

enplegua sortzea sustatzen duen faktore bat dela, eta nahitaezkoa izango dela 

egungo nahiz etorkizuneko gizarte-arloko erronkei erantzuteko; esate 

baterako, biztanleriaren zahartzeari eta hartatik eratorritako  arazoei 

(eskuragarritasuna, segregazio soziala, mendetasuna…). 

Bestalde, proposatutako etxebizitza-politika horien alderdi berritzaile bat da 

barnean hartzen direla gizarte-maila ertaineko familiak ere. Gizarte-talde 

hori laguntza publikoko etxebizitzak eskuratzeko programetatik kanpo utzi da 

historikoki, baina egungo krisi ekonomikoko egoeran, ezinbesteko bihurtu da 

talde hori ere aintzat hartzea, etxebizitza-beharrak aztertzeko irizpideak 

ezartzean. 

Kudeaketa-alderdiei dagokienez, estatu kideei eskatzen dieteerrazteko 

etxebizitza sozialak eskatzeko prozedurak, eta bermatzeko 

zuzentasuna, inpartzialtasuna eta gardentasuna etxebizitzen 

esleipenean.  

Alde horretatik, nabarmentzen dute estatu batzuek jada ezarri dituztela 

esleipen-irizpide zehatzak eta gardenak. Irizpide horien bidez, esleipen-

prozesuan gizarte-taldeen nahastea errazten da, anonimotasuna bermatzen 

da, etxebizitza hutsen berri jendartean jakinarazi beharra ezartzen da, 

eskaera-espedienteen kalifikazio-sistemak zehazten dira, irizpideak ezartzeaz 

eta esleipenak erabakitzeaz arduratzen diren instantziak banantzen dira, eta 

abar.  

 

5. Pobrezia energetikoari aurre egitea. Pobrezia energetikoak Europako 50-

125 milioi biztanleri eragiten die. Egoera hori sortzen duten faktoreak dira, 

batetik, etxean diru-sarrera gutxi izatea, eta bestetik, berokuntza- eta 
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isolamendu-sistemak kalitate kaskarrekoak izatea, eta energia-kostuak, 

altuegiak. Horregatik, azpimarratzen da etxebizitzen eskuragarritasuna ez 

dagoela lotuta alokairuen neurrizko prezioarekin soilik; erregaiei 

dagozkien fakturekin ere badu zerikusia.  

Energiaren Europako barne-merkatuaren eraketan, aintzat hartu behar dira 

egoera ahulenean dauden kontsumitzaileak babesteko neurriak; hortaz, 

energiaren eskuragarritasuna oinarrizko eskubidetzat hartzen da, 

etxebizitza-eskubidea bezala. 

Horretarako, neurri integratuak abiarazi eta koordinatu behar dira energiaren 

arloan; esate baterako: egoera ahulean daudenentzat finantza-erregimen 

bereziak sortzea, etxebizitzako gastuen ez-ordaintzeei aurrea hartzeko;  

herrialdeko edo eskualdeko funtsak sortzea, pobrezia energetikoa murrizteko; 

etxeetan bizikideek energia aurrezteko laguntzak ematea eta neurriak 

hartzea; eta gehien kontsumitzen duten etxeetan efizientzia energetikoa 

hobetzeko pizgarriak ematea. 

Horren harira, adierazten dute oso onuragarriak direla efizientzia energetikoa 

hobetzeko instalazioak egokitzeko eta energia berriztagarriak sortzeko diru-

laguntzen programak, eta horrek aldi berean hobekuntzak dakartzala beste 

alderdi batzuetan, hala nola osasunean eta erosotasunean. 

Horregatik, horrelako neurriak abiarazteko finantzaketarako,  funtsak lortzeko 

sistema egokienak baliatu beharko dira, betiere EBko lehia-arauak hautsi 

gabe. 

 

 

Europar Batasuneko etxebizitza sozialari buruzko txostena, Europako Parlamentuko 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Batzordearena, ez da erreferentzia-dokumentu bat bi 

erakunde horientzat soilik. Horrez gain, estatu kide guztien eta haietako tokiko 

nahiz eskualdeko gobernuen etxebizitza-politika publikoak bideratzeko esparru 

gidatzailea izan beharko luke txostenak.  

 

Izan ere, etxebizitza sozialaren sustapenak alderdi sozialean dakartzan onurak 

nabarmenak dira, eta hein berean dira mesedegarriak alderdi ekonomikoan eta 

enpleguan dituen eraginak. Hain zuzen ere, Europako instantzia gorenek berriro ere 

gogorarazten digute gizarte-politika egokiak lagungarriak direla egungo krisi 
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ekonomikoa gainditzeko bidean gizatasunezko irtenbideak emateko, eta ez 

alderantziz. 

 

Amaitzeko, hasieran aipatutakoa ekarriko dugu gogora: Europar Batasunean, 

etxebizitza sozialak defendatzaile irmoak dituela. Baina, beste gai askotan 

gertatzen den bezala, ikusteko dago zenbateraino hartuko dituzten aintzat estatu 

kideek eta Europako Batzordeak Europako Parlamentuaren gomendioak, 

lehentasunezko gastuak esleitzean. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-

2013-0155&language=ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


