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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament fontos szerepet tölt be a társadalmi kirekesztés 
és a szegénység elleni küzdelemben és annak biztosításában, hogy a szociális lakások –
ahogyan a múltban is – a strukturális és kohéziós alapokról szóló új rendeletek értelmében 
is támogathatók maradjanak a nemzeti, regionális és helyi szintű szinergiák és 
partnerségek kialakítását célzó, innovatív politikák további feltárása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy célzott támogatást kell nyújtani a növekvő munkanélküliséggel és 
szegénységgel küszködő országok számára; ezért arra ösztönzi a tagállamokat és 
valamennyi érdekelt felet, hogy a nemzeti reformprogramokban és a 2014–2020 közötti 
programozási időszakra szóló partnerségi megállapodások stratégiai prioritásainak 
kidolgozásakor fordítsanak kiemelt figyelmet a szociális lakások építésével kapcsolatos 
beruházásokra;

2. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok tagállamok 
közötti megosztása alapján tegye egyértelművé a szociális lakás fogalmának 
meghatározását, figyelembe véve, hogy a szociális lakások kérdését a tagállamok, régiók 
és helyi közösségek – gyakran a prioritások meghatározására vonatkozó rugalmasság 
miatt – eltérő módon értelmezik és kezelik;

3. üdvözli az Európai Bizottság által a 2014 utáni időre szóló kohéziós politikai 
rendeletekből álló jogalkotási csomagra vonatkozóan előterjesztett javaslatokat, amely 
csomag teljes mértékben rendelkezik az „Európa 2020” intelligens, fenntartható és 
befogadó növekedésre irányuló céljainak eléréséről, többek között energiahatékonysági 
elsőbbségi beruházások, a megújuló energia előmozdítása, az éghajlatváltozás elleni 
fellépés, az integrált város- és területfejlesztési politikák ösztönzése által – például 
közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés és integrált területi beruházások révén –, 
valamint a szociális és szolidaritáson alapuló gazdaságot támogató intézkedések, továbbá 
a társadalmi kirekesztés és a szegénység, illetve az egészségügyi egyenlőtlenségek 
felszámolása útján, a perifériára szorult közösségek és más veszélyeztetett és hátrányos 
helyzetű lakossági csoportok, például hajléktalanok, nők, idősek és fogyatékossággal élő 
személyek számára jó minőségű lakhatást és megfizethető árú szociális szolgáltatásokat 
biztosítva; kiemeli, hogy a szociális lakások építésének és felújításának – a városok 
terjeszkedésének megfékezésére irányuló intézkedések mellett – együtt kell járnia az adott 
esetben földrengésbiztos állami és szociális infrastruktúra fejlesztésével;

4. felhívja a tagállamokat, hogy a partnerség és a többszintű kormányzás elvét tiszteletben 
tartva vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat és valamennyi partnert, illetve 
azok képviseleti szervezeteit – mivel a polgárok elsősorban ezekhez fordulnak –, továbbá 
hogy lehetőség szerint közösen és összehangolt módon, partnerségi megállapodások és 
operatív programok keretében határozzák meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA), a vidéki térségekben és a kis/közepes 
méretű városokban építendő szociális lakások esetében pedig az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználásának prioritásait és módozatait; úgy ítéli meg, 
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hogy a strukturális és kohéziós alapok közötti jelentősebb szinergiák ösztönözhetik a 
hátrányos helyzetű vagy vidéki területek fenntartható fejlődését, megelőzve azok 
elszigetelődését és elnéptelenedését, elkerülve a szegregáció káros hatásait, és elősegítve a 
heterogenitást, a társadalmi kohéziót és a nemek közötti egyenlőséget;

5. felszólítja az Európai Beruházási Bankot, hogy a helyi és regionális hatóságokkal szoros 
együttműködésben növelje a beruházásokat a szociális lakásépítési ágazatban;

6. megállapítja, hogy a szociális lakások építésére irányuló beruházások jelentős szerepet 
töltenek be más politikai területek végrehajtásában, és a növekedést, a 
munkahelyteremtést, a társadalmi befogadást és az elszegényedés elleni küzdelmet, a 
helyi mikrovállalkozások és a kkv-k támogatását illetően pozitív hatást gyakorolnak a 
helyi gazdaságra, továbbá a foglalkoztatási célú mobilitás elősegítésére is; az egészséges 
lakhatás emellett általánosságban hozzájárul az egyéni jóléthez és a közegészséghez, és 
óvja a környezetet is; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fel kell tárni és meg kell 
határozni a bevált gyakorlatokat, meg kell erősíteni a helyi és regionális hatóságok 
kapacitását, és fel kell mérni az általuk e bevált gyakorlatok végrehajtása terén elért 
haladást;

7. úgy ítéli meg, hogy különösen a gazdasági és pénzügyi válság, a költségvetési 
megszorítások és az alacsony uniós növekedési ráta társadalmi következményeit látva a 
szociális lakások építésére irányuló beruházások megfelelő, konkrét és hatékony szerepet 
tölthetnek be általánosságban az európai gazdasági irányítás, illetve konkrétabban a 
szociális, a gazdasági és területi kohézió javítása szempontjából, az ingatlanbuborékok –
például a lakásépítés spekulatív tendenciái és a társadalomra és a makrogazdasági 
stabilitásra gyakorolt kedvezőtlen hatásaik elleni küzdelem általi – kezelése révén;

8. hangsúlyozza, hogy a lakhatás az értékes szociális közjavak egyike, és ezzel kapcsolatban 
a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat különleges felelősség terheli; ezért 
minden erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy módot találjanak az alacsony 
költségszintű és energiahatékony lakások építésének elősegítésére, a szociális lakások 
kiutalásában tapasztalható megkülönböztetések megszüntetésére, valamint az ilyen jellegű 
lakások igénylésére és kiosztására irányuló eljárások egyszerűsítésére, tekintettel a 
hátrányos helyzetű személyek különleges helyzetére;

9. az Európában és különösen a közelmúltban csatlakozó országokban fennálló társadalmi 
aránytalanságokra való tekintettel rendkívül fontosnak tartja, hogy az Európai Unió tegyen 
erőfeszítéseket a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében, különösen a 
lakások biztosítását illetően. 
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