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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai unióbeli szociális lakhatásról
(2012/2293(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 3. cikkének (3) 
bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 
annak 9., 148., 151., 153. és 160. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 34. cikkére,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára és különösen annak 30. cikkére (a 
szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni védelemhez való jog), 31. cikkére 
(lakhatáshoz való jog) és 16. cikkére (a család szociális, jogi és gazdasági védelemhez 
való joga),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 
1177/2011/EU tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 
kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról 
szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 
szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre5,

                                               
1 HL L 306., 2011.11.23.
2 HL L 306., 2011.11.23.
3 HL L 306., 2011.11.23.
4 HL L 306., 2011.11.23.
5 HL L 306., 2011.11.23.



PE504.103v01-00 4/11 PR\924721HU.doc

HU

– tekintettel az „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című, 2012. április 18-i 
bizottsági közleményre (COM(2012)0173),

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: 
A szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0758), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók 
Bizottságának a közleményről szóló véleményére, továbbá ehhez kapcsolódó 2011. 
november 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre2,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 
1083/2006/EK tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0615),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, 
valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0614),

– tekintettel a Bizottság 2008. november 26-i „Az európai gazdasági fellendülés terve” 
című közleményére (COM(2008)0800),

– tekintettel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0495.
2 HL L 210., 2006.7.31.
3 HL L 210., 2006.7.31.
4 HL L 201., 2006.7.31.
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helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelvre1, valamint ezzel kapcsolatos 2012. december 
15-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel „Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami 
támogatási szabályok reformja” című, 2011. március 23-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)0146) és ezzel kapcsolatos 2011. november 15-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló 
stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0573),

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
bizottsági közleményre (COM(2011)0173),

– tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztikákra (EU-
SILC) és az Eurostat 2012. február 8-i sajtóközleményére5,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről 
(2010) szóló, 2008. október 22-i 1098/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra6,

– tekintettel a Tanácsnak „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
Európai Éve: Közös munka a szegénység elleni küzdelem jegyében 2010-ben és azt 
követően” című 2010. december 6-i nyilatkozatára7,

– tekintettel az Európa 2020 stratégia szociális dimenziójának értékeléséről szóló, a
szociális védelemmel foglalkozó bizottság által készített, 2011. február 18-i jelentésre8,

– tekintettel a bizottsági szolgálatok „Együttes jelentés a szociális védelemről és a 
társadalmi befogadásról” című, 2010. február 5-i munkadokumentumára 
(SEC(2010)0098),

– tekintettel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság „2010. évi együttes jelentés a 
szociális védelemről és a társadalmi befogadásról” című, 2010. február 15-i jelentésére9,

                                               
1 HL L 315., 2012.11.14.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0485.
3 HL L 347., 2006.12.11.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0494.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/DE/3-08022012-BP-DE.PDF
6 HL L 298., 2008.11.7., 20. o. 
7 Az Európai Unió Tanácsa (Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem), 

3053. ülés, 2010. december 6.
8 A szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelentése, az Európai Unió Tanácsa, 6624/00 ADD 1, 

SOC 135, ECOFIN 76, SAN 30, 2011. február 18.
9 A szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelentése a Tanács számára, az Európai Unió Tanácsa, 

6500/10 SOC 115 ECONFIN 101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, 2010. február 15.
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– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A szociális lakhatás általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásként való meghatározásának tétjei” című véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága „Egy európai szociális lakhatási menetrend felé” című 
véleményére2,

– tekintettel a szociális beruházásokról szóló megállapodásról mint a válságra adott 
válaszról szóló, 2012. november 20-i állásfoglalására3;

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU 2020-célkitűzések eléréséhez 
való hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására5,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokra vonatkozó 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. szeptember 8-i jogalkotási 
állásfoglalására (Az Európa 2020 stratégia integrált iránymutatásai, II. rész)6,

– tekintettel a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról szóló, 2010. október 20-i 
állásfoglalására (Ajánlások a meghozandó intézkedésekkel és kezdeményezésekkel 
kapcsolatban)7,

– tekintettel az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről szóló, 2011. július 5-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel a lakhatásról és a regionális politikáról szóló, 2007. május 10-i 
állásfoglalására9,

– tekintettel az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról szóló, 2011. szeptember 
14-i állásfoglalására10,

– tekintettel az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló, 2008. április 22-i11, valamint az 
EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról szóló, 2010. december 16-i12 írásbeli 
nyilatkozataira,

– tekintettel a 2010. december 9-én és 10-én megrendezett, hajléktalanságról szóló 
európai konszenzuskereső konferencia végső ajánlásaira,

                                               
1 CESE 597/2012-SOC/484, 2012. december 13.
2 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0419.
4 HL C 236. E, 2011.8.12., 57. o.
5 HL C 161. E, 2011.5.31., 120. o.
6 HL C 308. E, 2011.10.20., 116. o.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0376
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0319
9 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0183.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0383
11 HL C 259. E, 2009.10.29., 19. o.
12 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0499
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– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

A. mivel a lakhatáshoz való hozzáférés olyan alapvető jog, amely más alapvető jogokhoz és a 
méltóságteljes élethez való hozzáférés feltételéül is szolgál; mivel a megfelelő lakhatáshoz 
való hozzáférés biztosítása a tagállamok olyan nemzetközi kötelezettsége, amelyet az 
Uniónak figyelembe kell vennie;

B. mivel a tagállamok gondoskodnak a szociális lakások a piacon spontán jelen lévő 
lakáskínálatot kiegészítő párhuzamos kínálatának meghatározásáról és megszervezéséről;

C. mivel a szociális lakhatás kulcsszerepet játszik az Európa 2020 stratégia végrehajtásában;

A szociális lakhatás kiegyenlítő és makrogazdasági szerepének előmozdítása
1. megállapítja, hogy a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság következtében a 

megfizethető lakások iránti igényeket egyre kevésbé elégíti ki a magánlakás-állomány, 
és a lakás- és energiaárak emelkedése erősíti a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázatát; aggodalmának ad hangot a lakhatási támogatásokat csökkentő költségvetési 
megszorító intézkedések miatt;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. jegyzőkönyve 
értelmében a hatóságok a helyi igények kielégítése céljából szabadon meghatározhatják 
a szociális lakhatási ágazat megszervezését, finanszírozását és célcsoportját; véleménye 
szerint e beavatkozás olyan eszköz a hatóságok számára, amellyel kezelni tudják a piac 
működési zavarait annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsák a megfelelő és 
megfizethető lakáshoz való hozzáférést;

3. emlékezteti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a szociális lakhatási ágazatban 
felmerülő kiadások lehetővé teszik a társadalmi szükséghelyzet kezelését, valamint 
stratégiai szociális beruházásokként hozzájárulnak a helyi, át nem helyezhető 
munkahelyek létrehozásához, az ingatlanbuborékok kialakulásának megakadályozásával 
a gazdaság stabilizálásához, továbbá az éghajlatváltozás és az energiaszegénység elleni 
küzdelemhez; kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a szociális lakásokkal 
kapcsolatos beruházásokat integrálják az európai szemeszter keretébe, beleértve az 
ingatlanbuborékok elleni küzdelemmel és megelőzésükkel kapcsolatos célok értékelését 
is;

4. hangsúlyozza, hogy az Unió gazdasági és költségvetési irányításának erősítése 
érdekében a szociális beruházásokról szóló megállapodás keretében fokozni kell a 
szociális beruházások, köztük a szociális lakásokkal kapcsolatos beruházások nyomon 
követését; 

5. javasolja a Lakhatás Európai Megfigyelőközpontjának létrehozását, amelynek célja a 
lakáshelyzetre, elsősorban a szociális lakhatásra vonatkozó ismeretek javítása 
megbízható statisztikai mutatók alapján;
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A helyi foglalkoztatást és a zöld gazdaságot szolgáló beruházások ösztönzése
6. hangsúlyozza a szociális lakhatási ágazat kontraciklikus, a gazdasági fellendülést 

elősegítő szerepét, amely az építőipari és felújítási ágazat, a helyi, fenntartható és át nem 
helyezhető munkahelyek támogatásának eredménye, és elsősorban az ágazat fokozott 
munkaerőigényének, a zöld ágazatok helyi gazdaságban történő kialakulásának és a 
gazdaság többi részére gyakorolt továbbgyűrűző hatásoknak köszönhető;

7. hangsúlyozza a szociális lakhatási ágazatban a helyi foglalkoztatás terén biztosított 
többletértéket és a strukturális alapok közvetlen hatása következtében 2007 és 2013 
között megvalósuló beruházásokra gyakorolt jelentős fellendítő hatást;

8. támogatja a szociális lakások fűtési rendszerének felújítását és megújulóenergia-
felhasználását, a fenntartható városfejlesztést szolgáló integrált intézkedéseket, a 
társadalom peremére szorult csoportok lakhatáshoz juttatását, illetve a szociális 
vállalkozások ösztönzését célzó kiemelt beruházások jogosultságát a strukturális 
alapokból nyújtandó támogatásra a 2014 és 2020 közötti időszakban;

9. bátorítja a tagállamokat és minden érdekelt felet, hogy a nemzeti reformprogramokban 
és a 2014 és 2020 közötti időszak partnerségi megállapodásainak stratégiai területein 
fontos helyet biztosítsanak a szociális lakhatással kapcsolatos beruházásoknak;

10. szorgalmazza, hogy a tagállamok őrizzék meg a 2014–2020-ra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret ambiciózus költségvetését, mivel véleménye szerint a kohéziós politika a 
válságból való kilábalás motorja; felszólítja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg és 
gyorsítsák fel a strukturális alapok fel nem használt forrásainak átcsoportosítását a 2007 
és 2013 közötti programozási időszak szociális lakhatás terén megvalósítandó, 
energiahatékonysággal és megújuló energiákkal kapcsolatos projektjei javára, tekintettel 
az európai Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum következtetéseire;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy segítsék elő a „Horizont 2020” program támogatásainak 
igénybevételét, valamint a strukturális alapok, az EBB, a EBRD és az EEEF által 
javasolt finanszírozási eszközök és projektfejlesztési támogatási programok 
felhasználását a szociális lakások építésének és minőségi felújításának serkentése 
érdekében;

12. felkéri a Bizottságot, hogy bocsásson a tagállamok rendelkezésére további lehetséges 
finanszírozási forrásokat annak érdekében, hogy mint szociális beruházást előmozdítsa a 
szociális lakások kínálatát és felújítását, továbbá hogy tartsa fenn az ilyen beruházásokra 
az ágazat fokozott munkaerőigénye és a Közösségen belüli kereskedelemre gyakorolt 
elenyésző hatása miatt alkalmazandó kedvezményes héakulcsokat;

13. kéri az illetékes hatóságokat, hogy gyors ütemben igazítsák ki oktatási és szakképzési 
rendszerüket annak érdekében, hogy ösztönözzék a fiatalok hozzáférését a zöld 
gazdasághoz és az új, zöld munkahelyekhez;

A szegénység elleni küzdelem, valamint a társadalmi befogadás és kohézió előmozdítása
14. emlékeztet arra, hogy a lakhatáshoz való jog érvényesülése a többi alapvető jog, köztük 

a politikai és szociális jogok maradéktalan gyakorlásának alapja;
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15. kéri az Alapjogi Ügynökséget, hogy vizsgálja meg a lakhatáshoz való jog érvényesülését 
és végrehajtásának feltételeit a tagállamokban;

16. azt javasolja a tagállamoknak, hogy dolgozzanak ki a megfelelő és megfizethető 
lakhatáshoz való hozzáférést mindenki számára garantáló integrált szakpolitikákat, 
amelyek célja: 

- elsősorban a szociális és a kiemelten szociális célú minőségi lakások kínálatának 
támogatása,

- a szociális lakásállomány növelését célzó programok összekapcsolása a többi 
alapvető közszolgáltatáshoz való hozzáférést elősegítő politikával,

- a legkiszolgáltatottabb rétegek, például a migránsok és a fiatalok által a megfelelő 
lakáshoz való hozzájutás terén tapasztalt gyakori nehézségek orvoslása,  

- a kilakoltatások megelőzését szolgáló hatékony politikák végrehajtása, mivel az 
illetékes hatóságok számára olcsóbb a kilakoltatással fenyegetett személyek 
lakbérének és lakbérhátralékainak átvállalása,

- a hajléktalanok számára külön programok kidolgozása szociális jellegű kísérő 
intézkedésekkel együtt;  

17. azt javasolja, hogy a tagállamok és az illetékes hatóságok tegyék egyszerűbbé a szociális 
lakások iránti kérelmek benyújtását, és a lakások kiutalása terén fokozzák az 
átláthatóságot és a pártatlanságot, hogy visszaszorítsák a legkiszolgáltatottabb 
rétegekkel szembeni bárminemű hátrányos megkülönböztetést és az elzárkózás 
bármilyen megnyilvánulásait, amelyek e rétegek térbeli szegregációjának 
fokozódásához vezetnek;

Küzdelem az energiaszegénység ellen
18. aggódik az energiaszegénység fokozódása miatt, amely 50–125 millió európait érint;

19. kéri, hogy a tagállamok határozzák meg az energiaszegénység jelenségét; emlékeztet 
arra, hogy az energiaszegénység nem vizsgálható kizárólag a kiadások mértékének és az 
energia árának szemszögéből, hanem összefügg azzal a minőségi dimenzióval is, amely 
a lakók magatartásával és fogyasztási szokásaival kapcsolatos;

20. sürgeti a tagállamokat, hogy az energiaszegénység elleni harc érdekében helyi 
energetikai átvilágítások alapján hozzanak integrált intézkedéseket, a 
legkiszolgáltatottabb háztartások esetében csökkentve az energiaköltségeket (szociális 
tarifák, célzott támogatások vagy más szociális támogatásokba ágyazott támogatások, a 
kifizetetlen számlák megelőzése, védelem az energiaellátás leállítása ellen) és támogatva 
a takarékosabb magatartást tanúsító lakókat érintő kísérő intézkedéseket, mindeközben 
hosszú távú, hatékony pénzügyi eszközökkel ösztönözve a leginkább energiaigényes 
lakások energetikai teljesítményének javítását;

21. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre az energiaszegénységgel kapcsolatos 
nemzeti adatbázisokat, és juttassák el őket a Lakhatás Európai Megfigyelőközpontjába;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

E jelentés be kívánja mutatni, milyen mértékben járulhat hozzá a szociális lakhatási ágazat 
ahhoz, hogy az Európai Unió kilábaljon a gazdasági, társadalmi és környezeti válságból. 25 
millióra becslik azon európai polgárok számát, akik szociális lakásban laknak. Görögország 
kivételével minden tagállam rendelkezik szociális lakásállománnyal, amelynek mérete 
jelentős eltéréseket mutat az államok, különösen a nyugati és az utolsóként csatlakozó keleti 
államok között. A szociális lakások iránti igény egy tagállamon belül is különbözik a városi és 
a vidéki övezetek, sőt a városi övezeteken belül a városközpontok és peremterületeik között. 

A szociális lakások rendszere a lakáspiac hiányosságaira adott válaszok egyike, amelynek 
célja a teljes lakásszükséglet kielégítése és az, hogy mindenkinek biztosítsák a megfelelő 
lakhatást megfizethető lakásárak/bérleti díjak mellett. 

Az uniós tagállamok gondoskodnak arról, hogy meghatározzák és megszervezzék a 
szociális lakások a piacon spontán jelen lévő lakáskínálatot kiegészítő, a lakáshoz jutás és az 
árak tekintetében egyedi feltételekkel működő párhuzamos kínálatát, amelyet kifejezetten e 
célból létrehozott, nonprofit szereplők, ugyanakkor ezzel megbízott, a nemzeti, regionális 
vagy helyi hatóságok által támogatott magánbefektetők, jogi vagy természetes személyek is 
biztosítanak. 

Meg kell azonban állapítani, hogy a fenti intézkedések ellenére az Unió sok polgára már 
nem képes megfizetni a megfelelő lakáshoz való hozzájutást. 2010-ben az európai lakosság 
5,7%-a nem rendelkezett lakhatással1, miközben az Európa Tanács átdolgozott szociális 
chartájának értelmében a hajléktalanság jelenségének fokozatos felszámolása a cél. Ráadásul 
17,86% élt túlzsúfolt vagy rossz állapotú lakásokban, és a háztartások 10,10%-ának a 
rendelkezésére álló bevétel több mint 40%-át kellett lakhatási költségekre fordítania.

Az, hogy a piac képtelen a teljes lakásszükségletet fedezni, nemcsak azokat érinti, akik 
egészen egyszerűen kiszorultak a lakáshoz jutás lehetőségéből, hanem azokat is, akik 
egészségtelen, a célra alkalmatlan vagy túlzsúfolt lakásokban élnek.

A kialakult szociális helyzet következtében minél előbb be kell ruházni a szociális lakhatási 
ágazatba. Európát tartós és súlyos lakhatási válság sújtja, amely talán fel is erősödik azon 
megrázkódtatások következtében, amelyek az európai közvéleményt rendszeresen érik télen, 
mikor a hajléktalanok helyzete már tarthatatlannak tűnik.

A társadalmi egyenlőtlenségek egyre nagyobbak, a munkanélküliek aránya robbanásszerűen 
nő, 120 millió európai szegénységben él vagy szegénység fenyegeti, és a magántulajdonban 
lévő lakások piaca Európa-szerte egyre kevésbé felel meg a legbizonytalanabb helyzetben 
lévő háztartások egyre növekvő keresletének. A lakbérek és az energiaárak elszabadulása 
következtében nyomás nehezedik a lakhatási segélyekre, miközben ezzel egy időben az 
adósságválság arra kényszeríti az államokat, hogy lefaragják a szociális kiadásokat, például 
csökkentsék a szociális lakásállományt a társadalmi és területi kohézió rovására. Egyre 
nehezebbé válik a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz fűződő jog érvényesítése, amely 
ugyanakkor a többi alapvető jog gyakorlásának feltétele.

                                               
1 Forrás: Europe Information Service S.A.
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A társadalmi integrációnak a megfizethető és az adott egészségügyi kihívásoknak megfelelő 
minőségi szociális lakások kielégítő kínálatán kell alapulnia. Az integrációt szolgálják az 
energiaszegénység elleni küzdelem eszközei is, és annak a lakáskiutalás objektív és átlátható 
kritériumaira kell épülnie olyan megfelelő kormányzás alapján, amely az integrált 
megközelítést és a társadalmi keveredést előtérbe helyezi, és így küzd a hátrányos 
megkülönböztetés ellen. 

A szociális lakhatásba való beruházás egyúttal kezeli a lakosság elöregedését és az idős 
emberek függő helyzetét, a fiatalok sajátos igényeit, valamint elősegíti a marginalizálódott 
közösségek és a hajléktalanok befogadását. 

Gazdasági szempontból a szociális lakhatásba való beruházás segíti a válságtól erősen sújtott 
építőipart és a lakásfelújítási ágazatot, különösen a lakások fűtési rendszerének felújítása és a 
megújulóenergia-felhasználás terén, amelyek nagy hozamot termelő szektorok, és a helyi, 
zöld és át nem helyezhető munkahelyek forrásai. 

A közlekedési ágazat után a lakásszektorban van a legnagyobb lehetőség az 
energiatakarékosságra. A szociális lakhatás rendszere így hozzájárulhat az Európa 2020 
stratégia éghajlattal kapcsolatos céljainak megvalósításához és a sürgető környezeti 
problémák kezeléséhez, miközben csökkenti a háztartások energiára fordított kiadásait és az 
energiafüggőséget.

A szociális lakások megfelelő kínálata hozzájárul a ciklikus ingatlanpiaci változások és a 
gazdaságokat destabilizáló ingatlanbuborék-jelenségek hatásainak enyhítéséhez. A szociális 
lakhatásba való beruházásokat jobban figyelembe kell venni az Unió makrogazdasági és 
költségvetési felügyeleti rendszerében.

Hangsúlyozni kell a szociális lakhatásba való beruházások ösztönzését szolgáló strukturális 
alapok és az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök biztosította hozzáadott értéket. 
E források lehetővé teszik különösen továbbképzések és szakképzések kidolgozását a zöld 
ágazatokban, valamint több ezer helyi, tisztességes és át nem helyezhető munkahely 
létrehozását. Elegendő összeget kell biztosítani e forrásokra a következő többéves pénzügyi 
keretben, és meg kell könnyíteni felhasználásukat és a fel nem használt forrásoknak a 
szociális lakhatás javára történő átcsoportosítását. 


