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Módosítás 1
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Jamet
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0247/2020
Kim Van Sparrentak
A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás
(2019/2187(INI))

Az A9-0247/2020. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a mindenki számára elérhető tisztességes és 
megfizethető lakhatásról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel a lakhatás alapvető emberi szükséglet; mivel a tisztességes lakhatáshoz való 
hozzáférés a méltóságteljes emberi élet előfeltétele és alapja;

B. mivel a lakhatás a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik; mivel a tagállamokban a 
lakhatást főként a keresletet és kínálatot követő piaci mechanizmuson keresztül 
biztosítják; mivel a piac nem mindig biztosítja a legalacsonyabb jövedelmű csoportok 
számára a tisztességes lakhatáshoz való hozzáférést, és mivel e tekintetben a lakhatás 
biztosítása megfelelő politikákat igénylő, fontos feladat;

C. mivel a tagállamok lakáspiacai a területrendezés, az övezeti előírások, az 
adójogszabályok és a pénzügyi szabályozások különbségei miatt jelentősen eltérnek 
egymástól; mivel egyes tagállamokban arányosan sokkal több bérlő van, mint más 
tagállamokban; mivel egyes tagállamokban a polgároknak többet – esetenként sokkal 
többet – kell saját tőkéjükből befektetniük a lakhatásba, mint más tagállamokban; mivel 
a tagállamok a banki finanszírozáshoz való hozzáférés és a jelzáloghitel-kamatok 
levonása tekintetében is különböznek; mivel 2018-ban az egyes tagállamok 
lakosságának többsége saját tulajdonú lakásokban élt, ennek aránya 51,4%-tól 
(Németország) 96,4%-ig (Románia) terjed1;

D. mivel a lakhatási költségek jelentik a legnagyobb kiadást a háztartások számára az 
Európai Unióban; mivel számos régióban és városban az alacsony jövedelmű emberek 
egyre nehezebben tudnak gondoskodni a lakhatásukról; mivel a lakásbérlés gyakoribb a 

1 Eurostat, lakhatási statisztikák.
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szegény háztartások körében, és ezért a növekvő lakhatási költségek aránytalan 
mértékben sújtják a bérlőket;

E. mivel az Eurostat szerint egy háztartás akkor túlterhelt, ha a teljes lakásköltség a 
rendelkezésére álló jövedelem több mint 40%-át felemészti; mivel 2018-ban az uniós 
népesség 9,6%-a a háztartás jövedelmének legalább 40%-át lakhatásra költötte; mivel 
11 tagállamban a lakosság kevesebb mint 6%-a élt olyan háztartásban, amelyet 
túlterheltek a lakhatási költségek, míg a lakásköltség-túlterheltség aránya Romániában 
(10,3%), Németországban (14,2%), Dániában (14,7%) és Bulgáriában (17,9%) elérte 
vagy meghaladta a 10%-ot; mivel a Görögországban élők 39,5%-a számára a lakhatási 
költségek túlzottan megterhelők2;

F. mivel a lakhatási probléma jellege tagállamonként és a tagállamok különböző régiói 
között jelentős eltéréseket mutat; mivel a külföldi tőkebefektetések főként a nagyvárosi 
központok ingatlanpiacára irányulnak; mivel a nagyvárosokban egyre nagyobb a 
lakások iránti kereslet, különösen a fiatalok és a magasan képzettek körében; mivel a 
magas építési költségek, valamint az összetett és bürokratikus tervezési eljárások 
komoly késedelmet okoznak az új épületek építésében, amelyek emiatt nem tudnak 
lépést tartani a megnövekedett lakáskereslettel; mivel ez végső soron az árak 
emelkedését eredményezi; mivel a nagyvárosokban a magas lakásárak és a magas 
bérleti díjak több millió fiatal munkavállaló foglalkoztatási kilátásait akadályozzák3, 
ugyanakkor az alacsonyabb és közepes jövedelmű csoportokat is kiszorítják a fejlődő 
vagy dzsentrifikálódó területekből, akik a bérleti díj, a jelzáloghitel-törlesztés és a 
közüzemi számlák kifizetése során késedelmekkel küszködnek; mivel a kevésbé fejlett 
régiókból a városi térségekbe irányuló bevándorlási hullámok hozzájárulnak a városi 
központok áremelkedéséhez;

G. mivel a lakhatási probléma nemcsak a nagyon dinamikus és fejlődő városközpontokban 
van jelen, hanem a legkevésbé fejlett régiókat is érinti; mivel egyes régiókban a negatív 
strukturális gazdasági változások népességmozgásokhoz és a lakosság elöregedéséhez 
vezetnek, ami rossz minőségű lakhatáshoz és az üresen álló lakások magas arányához 
vezet;

H. mivel a szegényeket kizsákmányoló főbérlők jelensége számos tagállamban állandó 
problémát jelent a lakosság elszegényedése, a lakhatás és – ami a legfontosabb – az 
illegális bevándorlás terén a megfelelő politikai válasz hiánya miatt; mivel ez a 
gyakorlat súlyos egészségügyi és biztonsági kockázatokat rejt magában, és sürgős 
politikai választ igényel;

I. mivel az embercsempészek példáját követve a szegényeket kizsákmányoló főbérlők is 
az emberi szenvedésből élnek, kihasználva a különböző tagállamok bevándorlási 
politikáinak és rendszereinek nyilvánvaló hiányosságait;

J. mivel a szegényeket kizsákmányoló főbérlők áldozatainak többsége már eleve 
elszegényedett területeken él; mivel a szegényeket kizsákmányoló főbérlők ténykedése 

2 Eurostat, „Housing costs a challenging to much households” (A lakhatási költségek sok háztartás számára 
kihívást jelentenek), 2020. május 20.
3 Világbank, „Az EU a megfizethető lakhatással kapcsolatos válsággal néz szembe, amely kizárja a fiatalokat a 
legjobb munkalehetőségekből”, 2018. november 8.
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folyamatosan hátráltatja e területek fejlődését, ami negatív következményekkel jár az ott 
lakókra nézve;

K. mivel a tagállamok különböző módon kezelik a megfizethető lakhatás ügyét, és mivel 
minden tagállam saját – a történelméhez, hagyományaihoz és körülményeihez 
illeszkedő – lakhatási rendszerrel rendelkezik; mivel Svédországban hivatalosan nincs 
támogatott szociális lakhatási ágazat, és az alacsonyabb jövedelműek önkormányzati 
lakáskezelő társaságokhoz fordulhatnak a megfizethető lakhatásért; mivel 
Franciaországban az állam finanszírozza a szociális bérlakások ágazatát és határozza 
meg, hogy ki hol és milyen áron lakhat; mivel Hollandiában majdnem minden harmadik 
lakás szociális lakás, míg a szociális bérlakások ágazata más tagállamokban sokkal 
kisebb; mivel számos tagállamban a szociálislakás-állomány továbbra is túl kicsi vagy 
drámaian leszűkült, ami hosszú várólistákat eredményezett;

L. mivel becslések szerint az EU-ban jelenleg hárommillió ember él otthon nélkül4; mivel 
a Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége (FEANTSA) 
2019-es becslése szerint egyetlen éjszaka legalább 700 000 ember alszik az EU-ban az 
utcán vagy szükségszálláson, illetve átmeneti szálláson, ami 70%-kal több, mint egy 
évtizede5;

M. mivel a hajléktalanságnak és növekvő arányának személyes és egyéni okai – például 
mentális egészségügyi problémák, túlzott alkoholfogyasztás, munkanélküliség, válás és 
családon belüli erőszak – és strukturális okai – például lakáspiaci fejlemények, a 
harmadik országokból érkező legális és illegális migráció, valamint az Unión belüli 
szegénységi migráció – egyaránt vannak;

N. mivel a kormányok által a Covid19-válság során bevezetett korlátozások a 
munkanélküliség emelkedését okozták és a kisvállalkozások egyre növekvő arányát 
sodorták csődbe, ami viszont a szociális és megfizethető lakhatás iránti kereslet 
növekedéséhez fog vezetni;

O. mivel a tulajdonhoz való jog alapvető jog és elv, amelyet teljes mértékben tiszteletben 
kell tartani és érvényesíteni kell;

1. hangsúlyozza, hogy a lakhatás kérdése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik; 
felhívja a tagállamokat, hogy olyan lakhatási politikákat dolgozzanak ki, amelyek 
tisztességes és megfizethető lakhatást biztosítsanak polgáraik számára, ezáltal 
támogatva az életszínvonal emelkedését, valamint biztonságos és egészséges 
életkörülményeket biztosítva;

2. megjegyzi, hogy a különböző uniós szakpolitikák jelentős hatást gyakorolnak a 
tagállamok lakáspiacainak fejlődésére;

3. megállapítja, hogy az Európai Központi Bank alacsony kamatpolitikája a különböző 
országokban nagyobb ingatlanpiaci versenyt eredményezett, ami magasabb árakhoz 

4 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million” („A hajléktalanság rekordméreteket 
öltött az EU-ban, 3 millió embert érintve”) , Press TV, 2020. január 16.
5 FEANTSA, Hajléktalanok Európában magazin, 2019. tavaszi szám, 2. o.
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vezetett;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós éghajlat-politika és az e területre vonatkozó jogszabályok 
jelentős hatást gyakorolnak a lakhatásra és a lakhatás megfizethetőségére; megjegyzi, 
hogy például az energiahatékonyságról szóló uniós irányelv (2012/27/EU irányelv) 
nagyon magas szintű energiahatékonyságot ír elő, különösen az új építési projektek és a 
középületek esetében; megjegyzi, hogy Németországban például a lakásépítés átlagos 
költségei 49%-kal nőttek a 2000 és 2016 közötti időszakban, amelynek 15%-a az 
energiahatékonyság megvalósításához köthető; úgy véli, hogy e jogszabály egyes 
követelményei különösen súlyos terhet rónak az EU számos kevésbé fejlett régiójára;

5. úgy véli, hogy az uniós energiahatékonysági jogszabályok a környezetet védő és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású területek „zöld dzsentrifikációjának” jelenségéhez 
vezettek; megjegyzi különösen, hogy a lakások iránti kereslet növekedése egyes 
lakóövezetekben a bérleti díjak növekedéséhez vezetett, és hogy ezek az éghajlat-
politikai költségek további terhet jelentenek a túlnyomórészt alacsonyabb jövedelmű 
bérlők számára, akik közül sokan kénytelenek elhagyni ezeket a területeket;

6. úgy véli, hogy a migráció is jelentős negatív hatást gyakorol a városi területeken a 
lakhatás megfizethetőségére; rámutat arra, hogy a bevándorlók növekvő száma nyomást 
gyakorol a lakáspiac keresleti oldalára, növeli a bérleti díjakat és a lakásárakat, valamint 
kevésbé megfizethetővé teszi a lakhatást az alacsony és közepes jövedelmű háztartások 
számára; ezért úgy véli, hogy minden lakhatási stratégia részét kell képeznie az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemnek;

7. támogatja azokat a tagállamokat, amelyek saját állampolgáraik és háztartásaik számára 
elsőbbségi hozzáférést kívánnak biztosítani a szociális lakhatáshoz;

8. megjegyzi, hogy sok fiatal nem engedheti meg magának, hogy nagyon termelékeny, 
magas foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkező helyen éljen, és ez akadályozza a 
termelékenységet és a gazdasági növekedést; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az 
állami tulajdonban lévő, kihasználatlan földterületeket jelöljék ki lakásfejlesztésre, 
gyorsítsák fel az építési engedélyek jóváhagyási eljárásait, hozzanak létre több 
közlekedési összeköttetést a központtal, és tegyenek közzé olyan nyilvántartásokat, 
amelyek a területek közötti verseny előmozdítása érdekében javítják a lakásértékesítési 
árak átláthatóságát;

9. hangsúlyozza, hogy sok kisebb ingatlan tulajdonosa megfizethető lakhatást biztosít, és 
az alacsonyabb jövedelmű személyek és csoportok nagyobb valószínűséggel bérelnek 
gyakran régi és magasabb fenntartási költségű, kis méretű lakásokat újabb, vállalatok 
által üzemeltetett lakások helyett; úgy véli, hogy a bérlők túlzott védelme, valamint a 
hosszadalmas és bonyolult kilakoltatási eljárások sok tulajdonost visszatartanak attól, 
hogy bérlakást hirdessen meg a lakáspiacon; felhívja ezért a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy ne boruljon fel a bérlők és a tulajdonosok közötti kapcsolat 
egyensúlya aránytalanul az egyik fél javára, és mindkét fél védelemben részesüljön; úgy 
véli, hogy a bérlők és a tulajdonosok közötti viszonyok szabályozásának enyhítése 
javítaná a bérlakások kínálatát;

10. megjegyzi, hogy számos tagállamban a tulajdonosok ki vannak téve annak a 
kockázatnak, hogy lakásfoglalók veszik illegálisan birtokukba a tulajdonukat; rámutat 
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arra, hogy sok ilyen tulajdonosnak szüksége van jövedelme kiegészítéséhez e bérleti 
bevételre, és így jelentős pénzügyi veszteségek érhetik; ezért arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy hozzák meg a szükséges jogi rendelkezéseket a lakásfoglalók gyors 
kilakoltatásának lehetővé tétele érdekében;

11. megjegyzi, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos adatok a legtöbb tagállamban régiek 
vagy fragmentáltak, és hogy a hivatalos adatok sok esetben hiányos képet adnak; 
rámutat arra, hogy számos tagállamban a hajléktalanok szinte láthatatlanok; úgy véli, 
hogy csak akkor lehet sikeresen leküzdeni a hajléktalanságot, ha a problémát a 
különböző érintett társadalmi csoportokra kiterjedő és azokhoz kapcsolódó hivatalos, 
hiteles statisztikák alapján számszerűsítik; felhívja a tagállamokat, hogy gyűjtsenek 
hivatalos és megbízható adatokat a hajléktalanokról;

12. úgy véli, hogy a lakáspiaci fejlemények jelentik a hajléktalanság egyik legfontosabb 
strukturális okát; ezért úgy véli, hogy a hajléktalanság kezelésére irányuló politikához 
szociális bérlakások és megfizethető lakások építésére, valamint olyan intézkedésekre 
van szükség, amelyek biztosítják a hajléktalanok hozzáférését ezekhez a lakhatási 
formákhoz; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki korai előrejelző 
intézkedéseket tartalmazó megelőző politikákat az emberek hajléktalanná válásának 
megelőzése érdekében;

13. véleménye szerint a Kelet-Európából a nyugat-európai tagállamokba irányuló 
szegénységi migráció és a harmadik országokból érkező illegális migráció egyaránt igen 
jelentős strukturális felhajtóerőt gyakorolnak a hajléktalanságra; ezért felszólítja az EU-
t, hogy állítsa le a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatát, és ösztönzi a 
tagállamokat, hogy folytassanak szigorú és szilárd migrációs és menekültügyi politikát;

14. úgy véli, hogy a hajléktalanság elleni küzdelemhez megfelelő munkaerő-piaci politikára 
és a szegénység csökkentését célzó intézkedésekre is szükség van; úgy véli, hogy a nők 
hajléktalanságának egyik nagyon fontos oka a nők elleni családon belüli erőszak, és 
felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak olyan közösségi szállásokról, amelyek 
kifejezetten a hajléktalan nők szükségleteihez igazodnak;

15. úgy véli, hogy a finn példa bebizonyította, hogy a „Lakhatás mindenek előtt” („Housing 
First”) politika és stratégia a legmegfelelőbb eszköz a bonyolult személyes helyzetben 
lévő, alkohol- és kábítószer-problémákkal, valamint mentális betegségekkel küzdő, 
tartósan hajléktalanok visszailleszkedésének elősegítésére;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

Or. en


