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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatásról
(2019/2187(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 3. 
cikkének (3) bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre 
(EUMSZ) és különösen annak 9., 14., 148., 151., 153. és 160. cikkére, valamint az 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak IV. címére 
(„Szolidaritás”),

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottságnak az 
Európai Unió 2014. júniusi bevezető jelentéséhez kapcsolódó 2015. szeptemberi záró 
megjegyzéseire, 

– tekintettel a világ vezetői által 2015 szeptemberében elfogadott fenntartható fejlesztési 
célokra – melyeket a Tanács is támogatott, és amelyek végrehajtása iránt kifejezte 
elkötelezettségét –, és különösen a fenntartható városokról és közösségekről szóló 11. 
fenntartható fejlesztési célra, amely 2030-ig arra irányuló konkrét célok 
meghatározására szólít fel, hogy mindenki számára biztosítsák a megfelelő, biztonságos 
és megfizethető lakhatást és alapszolgáltatásokat és fejlesszék a nyomornegyedeket, 
továbbá hogy valamennyi országban fokozzák a befogadó és fenntartható urbanizációt, 
valamint az emberi lakóhelyek részvételen alapuló, integrált és fenntartható 
tervezésének és irányításának képességét,

– tekintettel az ENSZ fenntartható lakhatásról szóló genfi alapokmányára és azon céljára, 
hogy „mindenki számára biztosítsák a tisztességes, megfelelő, megfizethető és 
egészséges lakhatást”1,

– tekintettel az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által 2017 
novemberében kihirdetett szociális jogok európai pillérére és különösen annak 19. és 
20. alapelvére („Lakhatás és a hajléktalanoknak nyújtott segítség” és „Az alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés”),

– 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 uniós városfejlesztési menetrend lakhatási partnerségének 2018. évi 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
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cselekvési tervére2,

– tekintettel az európai szociális infrastruktúrába történő beruházással foglalkozó magas 
szintű munkacsoport 2018. évi jelentésére3,

– tekintettel a Régiók Bizottságának „Egy európai lakhatási menetrend felé” című 2017-
es véleményére,4

– tekintettel az Eurocities állami támogatásokról és helyi közszolgáltatásokról szóló 2016. 
évi nyilatkozatára5,

– tekintettel az európai lakásügyi miniszterek 2013. december 9-én és 10-én tartott 19. 
informális találkozójának végleges nyilatkozatára6,

– tekintettel az európai nagyvárosok polgármestereinek a lakhatáshoz való jogról szóló 
2014. évi állásfoglalására7,

– tekintettel a „Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés” 
című 2013. évi ajánlás eredményeinek értékeléséről szóló 2017. április 26-i bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017)0258),

– tekintettel a Bizottság 2013. évi szociális beruházási csomagjára,

– tekintettel a Bizottság „Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből 
való kitörés” című, 2013. február 20-i ajánlására (2013/112/EU),

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című, 
2011. április 5-i bizottsági közleményre (COM(2011)0173) és az azt követő 
végrehajtási és értékelési jelentésekre,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló 2020. július 10-i jogalkotási 
állásfoglalására8,

– tekintettel az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló 
2019. október 10-i állásfoglalására9,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves 

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Az európai szociális infrastruktúrába történő beruházással foglalkozó magas szintű munkacsoport Lieve 
Fransen, Gino del Bufalo és Edoardo Reviglio által írt „Az európai szociális infrastruktúrába való beruházás 
ösztönzése” című jelentése (2018. január)
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0194.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0033.
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növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai” című, 2019. március 13-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról szóló 
2017. november 30-i állásfoglalására11,

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló 2017. november 16-i állásfoglalására12,

– tekintettel a garantált minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem 
eszközével kapcsolatos szakpolitikákról szóló 2017. október 24-i állásfoglalására13,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 
végrehajtásáról szóló 2016. július 7-i állásfoglalására, különös tekintettel az ENSZ 
CRPD-bizottságának záró észrevételeire14,

– tekintettel a „Menekültek: társadalmi befogadás és munkaerőpiaci integráció” című, 
2016. július 5-i állásfoglalására15,

– tekintettel „A szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai” című, 2016. 
május 26-i állásfoglalására16,

– tekintettel a növekvő rezsiköltségek fényében a szegénység elleni küzdelem 
célkitűzésének eléréséről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására17,

– tekintettel „Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a 
gyermekszegénységre” című, 2015. november 24-i állásfoglalására18,

– tekintettel a kohéziós politikáról és a társadalom perifériájára szorult közösségekről 
szóló 2019. november 28-i állásfoglalására19,

– tekintettel az európai unióbeli szociális lakhatásról szóló 2013. június 11-i 
állásfoglalására20,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a lakhatáshoz való hozzáférés olyan alapvető jog, amelyet más alapvető jogokhoz 

10 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0202.
11 HL C 356., 2018.10.4., 110. o.
12 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.
13 HL C 346., 2018.9.27., 156. o.
14 HL C 101., 2018.3.16., 138. o.
15 HL C 101., 2018.3.16., 2. o.
16 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
17 HL C 58., 2018.2.15., 192. o.
18 HL C 366., 2017.10.21., 19. o.
19 HL C 366., 2017.10.21., 31. o.
20 HL C 65., 2016.2.19., 40. o.
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és a méltóságteljes élethez való hozzáférés feltételének kell tekinteni;

B. mivel az EU-ban alacsony vagy közepes jövedelműek egyre növekvő száma 
megfizethetőségi korlátokba ütközik, továbbá túlzott lakhatási költségekkel, valamint 
egészségtelen, alacsony minőségű és energiahatékonyságú vagy túlzsúfolt 
lakáshelyzettel, hajléktalansággal vagy kilakoltatással szembesül;

C. mivel a Covid19-válság tovább súlyosbította a lakhatási bizonytalanságot, a túlzott 
eladósodottságot, valamint a kilakoltatás és a hajléktalanság kockázatát;

D. mivel a szociális jogok európai pillére 19. alapelvében foglalkozik a lakhatási támogatás 
és a hajléktalanság kérdésével;

E. mivel nincsen elegendő szociális, megfizethető és hozzáférhető lakás;

F. mivel a nem megfelelő lakhatási körülmények nemcsak az emberek egészségét, jólétét 
és életminőségét érintik negatívan, hanem a foglalkoztatáshoz és más gazdasági és 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket is;

G. mivel politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Európai 
Uniónak küzdenie kell mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen;

Megfelelő, energiahatékony és egészséges lakhatás megteremtése

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mindenki számára biztosítsanak 
hozzáférést a tisztességes lakhatáshoz, többek között a tiszta és jó minőségű ivóvízhez, 
a megfelelő és méltányos higiénés körülményekhez és a megfizethető, megbízható és 
fenntartható energiához, hozzájárulva ezáltal a szegénység minden formájának 
felszámolásához; megerősíti felhívását egy, a fűtés téli kikapcsolására vonatkozó 
moratóriumra irányuló uniós szintű fellépésre; felhívja a tagállamokat, hogy tartsák be 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfelelő otthoni hőmérsékletre vonatkozó 
szabványát; kéri, hogy a levegőminőségről szóló rendelet felülvizsgálatát hangolják 
össze a WHO szabványaival;

2. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a kibocsátáscsökkentést a szociális 
lakhatási ágazatban és az épületkorszerűsítési program keretében a legrosszabbul 
teljesítő épületek felújítása révén, ugyanakkor foglalkozzon a nem megfelelő lakások és 
lakásokhoz való hozzáférés kérdésével, és számolja fel az energiaszegénységet egy 
olyan klímasemleges gazdaságra való, társadalmilag igazságos átállás biztosítása 
érdekében, amely senkit sem hagy hátra; hangsúlyozza ezért, hogy a bérlőket és a 
tulajdonos-lakókat teljes körűen tájékoztatni kell és be kell vonni a felújítási 
projektekbe, és nem szabad, hogy a költségek miattuk összességében emelkedjenek;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi kereten és a NextGenerationEU 
eszközön belül kezelje prioritásként az épületkorszerűsítési programot, a kiszolgáltatott 
helyzetben lévőket helyezve a helyreállítási politikák középpontjába, továbbá mindenki 
számára biztosítson egyenlő hozzáférést a felújítási projektekhez; felhívja a 
tagállamokat, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben kezeljék prioritásként a 
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felújítást annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az európai épületállomány évi 3%-
ának mélyfelújításához;

A hajléktalanság és a megkülönböztetés elleni küzdelem

4. szorgalmazza a hajléktalanság 2030-ig történő felszámolására irányuló uniós szintű cél 
kitűzését; felhívja a Bizottságot, hogy a szociális jogok európai pillérére vonatkozó 
cselekvési terv keretében tegyen határozottabb lépéseket a tagállamok támogatására a 
hajléktalanság csökkentése és felszámolása terén; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy uniós keretre a hajléktalansággal kapcsolatos nemzeti stratégiák számára; 
felhívja a tagállamokat, hogy részesítsék előnyben a hajléktalanok állandó lakhatásának 
biztosítását; hangsúlyozza a hajléktalansággal kapcsolatos megbízható adatgyűjtés 
fontosságát;

5. ismételten kéri, hogy vessenek véget a hajléktalanok bűnözővé nyilvánításának;

6. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a Covid19-válsággal összefüggésben a 
hajléktalanság megelőzésére és a hajléktalanok védelmére irányuló kivételes 
intézkedéseket mindaddig fenntartsák, amíg csak szükséges, és azokat megfelelő és 
tartós megoldások kövessék;

7. átfogó és integrált szegénységellenes stratégiára szólít fel, amelyben a szegénység 
csökkentésére irányuló külön célt tűznek ki, többek között a gyermekszegénységre 
vonatkozóan is; felszólít egy, az európai minimáljövedelmi rendszerekre irányuló keret 
kialakítására;

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférést 
mindenki számára, és garantálják az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében 
meghatározott valamennyi alapon történő megkülönböztetésmentességet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a Charta és a faji egyenlőségről szóló 
irányelv végrehajtását; felhívja a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja el a megkülönböztetés 
elleni horizontális irányelvet; felhívja a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési 
eljárást azon tagállamok ellen, amelyek nem hajtják végre az EU megkülönböztetés 
elleni jogszabályait, vagy amelyek büntethetővé teszik a hajléktalanságot;

9. mély aggodalommal jegyzi meg, hogy a romák életkörülményei továbbra is rendkívül 
aggasztóak; felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, vonják be a roma kedvezményezetteket a lakhatási projektekbe, 
akadályozzák meg a kényszerkilakoltatásokat és biztosítsanak táborhelyet a nomád 
életmódot folytató romák számára; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az erre 
irányuló állami beruházásokra;

A szociális, állami és megfizethető lakhatás integrált megközelítése uniós szinten

10. emlékeztet arra, hogy az uniós politikák, finanszírozási programok és finanszírozási 
eszközök jelentős hatást gyakorolnak a lakáspiacokra és a polgárok életére; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki uniós szintű integrált stratégiát a szociális, állami és 
megfizethető lakhatásra vonatkozóan, hogy mindenki számára biztonságos, 
hozzáférhető és megfizethető, minőségi lakhatást biztosítson;
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11. üdvözli a megfizethető lakhatás európai szemeszterbe való beépítését; sürgeti a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi országspecifikus ajánlás pozitívan 
járuljon hozzá a szociális jogok európai pillére elveinek végrehajtásához; hangsúlyozza, 
hogy finomítani kell a lakásárindex-mutatót, és a lakásköltség-túlterheltségi arányra 
vonatkozó referencia-küszöbértéket a háztartás rendelkezésre álló jövedelmének 
legfeljebb 25%-ában kell megállapítani;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy az Eurostaton (a jövedelmekre és életkörülményekre 
vonatkozó közösségi statisztikán (EU-SILC)) keresztül nyújtson pontosabb adatokat a 
lakáspiacokról, szubnacionális szinten is;

A lakáshasználat biztonságának és a lakáspiacok inkluzivitásának garantálása

13. felhívja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy hozzanak olyan 
jogi rendelkezéseket, amelyek megvédik a bérlőket és a tulajdonos-lakókat a 
kilakoltatástól, és garantálják a lakáshasználat biztonságát azáltal, hogy 
alapértelmezésként előnyben részesítik a hosszú távú bérleti szerződéseket, a bérleti 
díjak átláthatóságával és a bérleti díjak ellenőrzését célzó intézkedésekkel együtt;

14. felkéri a tagállamokat, hogy olyan lakhatási politikát folytassanak, amely a tulajdonhoz 
való jutás, a magánbérleményekbe való beruházás és a szociális lakás közötti 
semlegesség elvén alapul; felszólítja a Bizottságot, hogy ezt az elvet az európai 
szemeszterben is tartsa be;

15. aggodalommal jegyzi meg a lakáspiac fokozott financializációját, különösen a 
városokban, ahol a befektetők a lakásokat nem emberi jogként, hanem értékesíthető 
eszközként kezelik; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az uniós politikáknak és 
szabályozásoknak a lakáspiac financializációjához való hozzájárulását, valamint a 
nemzeti és helyi hatóságok képességét a lakhatáshoz való jog biztosítására, és adott 
esetben 2021 közepéig terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a lakáspiac 
financializációjának ellensúlyozására; felhívja a tagállamokat és a helyi hatóságokat, 
hogy vezessenek be adóintézkedéseket a spekulatív beruházások ellen, és dolgozzanak 
ki olyan város- és vidékfejlesztési politikákat, amelyek a megfizethető lakhatást, a 
társadalmi keveredést és a társadalmi kohéziót részesítik előnyben;

16. rámutat arra, hogy a rövid távú, turisztikai célú lakásbérletek expanzív növekedése 
lakásokat von ki a piacról és növeli az árakat, negatív hatást gyakorolva az élhetőségre; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre szabályozási keretet a rövid távú lakásbérlésre 
vonatkozóan, amely széles mérlegelési jogkört biztosít a nemzeti és helyi hatóságoknak 
a vendéglátási szolgáltatásokra vonatkozó arányos szabályok meghatározásában; sürgeti 
a Bizottságot, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló törvénybe foglaljon bele egy 
olyan javaslatot, amely az adatvédelmi szabályokkal összhangban kötelező 
információmegosztási kötelezettségeket ír elő a rövid távú lakásbérleti piac platformjai 
számára;

Beruházás a szociális, állami, megfizethető és energiahatékony lakhatásba

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy prioritásként szüntessék meg a 
megfizethető lakhatásra irányuló beruházások hiányát; e tekintetben felszólít a 
Stabilitási és Növekedési Paktum reformjára, lehetővé téve a fenntartható 
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közberuházások költségvetési mozgásterének növelését, különösen a megfizethető 
lakhatás terén; felszólít továbbá a megfizethető lakásokra irányuló beruházások 
amortizációs módszertanának harmonizálására;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó 
szabályokban oly módon igazítsa ki a szociális és államilag finanszírozott lakhatás 
célcsoportjára vonatkozó fogalommeghatározását, hogy a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok minden olyan csoport lakhatását támogathassák, amelynek nem elégíthető ki 
piaci feltételek mellett a tisztességes és megfizethető lakhatás iránti igénye – egyúttal 
biztosítva, hogy ne szorítsák ki a finanszírozásból a leghátrányosabb helyzetben lévőket 
–, azért, hogy szabad utat engedjenek a beruházásoknak és megfizethető lakhatást 
biztosítsanak, társadalmilag sokszínű szomszédságokat hozzanak létre és fokozzák a 
társadalmi kohéziót;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Méltányos Átállást Támogató Alap, az InvestEU, az ESZA+, a Horizont Európa és a 
Next Generation EU eszköz révén növeljék tovább a megfizethető és energiahatékony 
szociális lakhatásra, valamint a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség 
kezelésére irányuló uniós beruházásokat, és biztosítsanak nagyobb szinergiákat ezen 
eszközök között;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Már a világjárvány előtt világossá vált Európában a megfelelő és megfizethető lakások 
hiánya. Sok európai egészségtelen, rossz minőségű, energiaszegény vagy túlzsúfolt lakásban 
él; vagy még ennél is rosszabb helyzetben van: kilakoltatással vagy hajléktalansággal 
szembesül. Az EU-ban 80 millió ember számára nehézséget okoz a lakhatási költségek 
fedezése, és az EU-28 lakosságának mintegy 10%-a a jövedelmének legalább 40%-át 
lakhatásra költi, akiknek negyede a magánszektor piaci bérleti díjait kénytelen megfizetni. A 
lakásköltségek okozta túl nagy terhek jelentősen magasabb a szegénység kockázatának kitett 
uniós lakosság és az alacsony jövedelmű háztartások körében. Az Eurostat adatai szerint 
2017-ben az EU lakosságának 4%-a élt súlyosan elégtelen lakáskörülmények között1. Az 
elégtelen lakáskörülmények a szegénység és a társadalmi kirekesztés központi elemei, és 
szorosan összefüggnek a munkanélküliséggel.

A megfizethetőségi válság elsősorban városi jelenség – a vidéki területeknek is megvannak a 
saját lakhatási problémái, például az elnéptelenedés. A helyzet Európa különböző régióiban 
igen eltérő, és számos helyi, regionális és nemzeti lakhatási megoldás létezik. A déli és keleti 
tagállamokban kevésbé elterjedtek a szociális, állami és szövetkezeti lakások, és sokkal 
kevésbé garantálják lakhatási politikákkal és szabályozással a lakáshasználat biztonságát. Erre 
külön figyelmet kell fordítani. 

Mivel a védett lakóhely a Covid19 elleni küzdelem sarokköve, még világosabbá vált, hogy 
mindenki számára biztosítani kell a megfizethető, megfelelő és egészséges otthonban való élet 
alapvető jogát, a szolgáltatásokhoz, üzletekhez és szabadtéri területekhez való hozzáféréssel 
együtt. A szociális jogok európai pillére elismeri a rászorulók szociális lakhatáshoz és 
lakhatási támogatáshoz való jogát, a hajléktalanok megfelelő lakhatáshoz és szolgáltatásokhoz 
való jogát, valamint a kiszolgáltatott személyek kilakoltatással szembeni védelmének 
szükségességét. Most az a feladata, hogy átültessük a gyakorlatba a pillérben foglalt jogokat, 
amelyre vonatkozóan a jelentés számos javaslatot tartalmaz.

Megfelelő, energiahatékony és egészséges lakhatás megteremtése
Az EU-ban a népesség 21,7%-a beázó tetejű, nedves falú, padlójú vagy alapú vagy korhadó 
ablakkeretű vagy padlójú lakásban él. A lakások minőségével kapcsolatos problémák 
elterjedtebbek a közép- és kelet-európai tagállamokban, ahol egyes országokban az alacsony 
jövedelmű háztartások mintegy 15%-a még alapvető szaniterhelyiségekkel sem rendelkezik2. 
Becslések szerint az Európai Unióban több mint 50 millió háztartás él energiaszegénységben. 
Az egészséges, megfelelő, energiahatékony és megfizethető lakhatás biztosítása minden 
szegénység elleni stratégia központi eleme. Ezenkívül a lakáskörülmények javítására fordított 
minden 3 euróból egy év elteltével 2 euró megtakarítások formájában megtérül3.

Ezért az épületkorszerűsítési programnak hármas célt kell szolgálnia: kezelnie kell az 
éghajlati vészhelyzetet, javítania kell a lakáskörülményeket és élénkítenie kell a gazdaságot, 
olyan méltányos átállás biztosítása mellett, amely senkit sem hagy hátra. A felújításba és a 
megfizethető lakhatásba való beruházás fontos sarokköve lehet annak a gazdasági 
fellendülésnek, amely a zöld megállapodást helyezi a középpontjába. Egy olyan anticiklikus 

1Eurostat, EU-SILC (a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika).
2Eurostat, EU-SILC (a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika).
3Eurofound (2016), „Elégtelen lakáskörülmények Európában: költségek és következmények”, az Európai Unió 
Kiadóhivatala, Luxemburg.
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beavatkozásról van szó, amely óriási munkahely-teremtési és energiamegtakarítási 
potenciállal rendelkezne. A többéves pénzügyi keretnek határozottan támogatnia kell az 
épületkorszerűsítési programot, és az EU-nak és a tagállamoknak helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben prioritásként kell kezelniük a felújítást. Ennek hozzá kell járulnia 
az európai épületállomány évi 3%-ának mélyfelújításához.

A hajléktalanság és a megkülönböztetés elleni küzdelem
A hajléktalanság egyre nagyobb méreteket ölt az Európai Unióban: 24 tagállam számolt be 
arról, hogy az elmúlt évtizedben nőtt a hajléktalanság4. Finnország az egyetlen olyan 
tagállam, ahol csökkent a hajléktalanság. Az EU-ban naponta legalább 700 000 ember tölti az 
utcán az éjszakát, 70%-kal többen, mint egy évtizeddel ezelőtt5.

A Covid19-válság és az azt követő kijárási korlátozások megmutatták, hogy ha van politikai 
akarat, tudunk szállást és otthont adni a hajléktalanoknak, és meg tudjuk állítani a 
kilakoltatásokat. A Covid19-cel összefüggésben a hajléktalanok védelme érdekében hozott 
kormányzati sürgősségi intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg szükséges, és azokat 
megfelelő, tartós megoldások kell, hogy kövessék.

A szociális jogok európai pillére határozott felhatalmazást adott az Európai Bizottságnak a 
cselekvésre, és Schmit biztos számos alkalommal – többek között az Európai Parlament 
plenáris ülésén is – hangsúlyozta a hajléktalanság elleni fellépés fontosságát. Az Európai 
Unió erkölcsi iránytűként szolgálhat, és értékei alapján a legfontosabb érdekelt felekkel együtt 
kitűzheti azt a célt, hogy 2030-ig megszünteti a hajléktalanságot az Európai Unióban, ezáltal 
hozzájárulva a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez Európában.

A hajléktalanság megszüntetése nem leküzdhetetlen feladat. A tagállamoknak olyan nemzeti 
hajléktalanügyi stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek ötvözik a megelőző és a reaktív 
intézkedéseket, és központi hangsúlyt helyeznek a hajléktalanok állandó lakhatásának 
biztosítására. Nem szabad elfogadni a hajléktalanok bűnözőkké nyilvánítását, valamint a 
szociális szolgáltatásokhoz és menedékhez való hozzáférésük megakadályozására számos 
tagállamban alkalmazott megkülönböztető gyakorlatokat. A Bizottságnak nem szabad szemet 
hunynia és meg kell kérdőjeleznie ezeket az intézkedéseket.

Legfőbb ideje, hogy mindenki számára egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet 
biztosítsunk a megfizethető lakáshoz jutás során. A lakhatás mindenki számára alapvető jog, 
de jelenleg nem mindenki rendelkezik egyenlő hozzáféréssel. A George Floyd halálát követő 
„Black Lives Matter” tiltakozások is ráirányították a figyelmet az EU-n belüli faji 
megkülönböztetés kérdésére, és meggyőző bizonyítékok támasztják alá, hogy ez uralkodó 
jelenség a lakhatás területén. Az Alapjogi Ügynökség „Feketének lenni az EU-ban” című 
jelentése rámutatott arra, hogy minden ötödik (21%) afrikai származású válaszadó érezte úgy, 
hogy a lakhatáshoz való hozzáférés során faji alapon hátrányos megkülönböztetés éri, minden 
második (45%) válaszadó pedig túlzsúfolt lakásban él, míg az EU-28 összlakosságát tekintve 
ez az arány csupán 17%-os.6 

Emellett a romák helyzete továbbra is rendkívül aggasztó, sokan gyakran olyan szegregált 
településeken élnek, ahol nem megfelelőek az életkörülmények. Meg kell állítani a 

4I. Baptista, I és E. Marlier (2019): A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség elleni küzdelem 
Európában: Tanulmány a nemzeti szakpolitikákról, Európai Bizottság/Európai Szociálpolitikai Hálózat.
5 FEANTSA (2019), A lakhatásból való kirekesztettség európai helyzetének negyedik áttekintése.
6Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2018), „Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a 
hátrányos megkülönböztetésről: Feketének lenni az EU-ban”, az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg.
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kényszerkilakoltatásokat és a térbeli szegregációt. Az LMBTI-személyek jogaira nyomást 
gyakoroló politikai környezetben fontos, hogy a lakhatás terén is kiálljunk e személyek 
mellett. Az Alapjogi Ügynökség második LMBTI-felmérése szerint az elmúlt 12 hónapban a 
leszbikus nők 14%-a, a biszexuális nők 8%-a, a biszexuális férfiak 6%-a, a meleg férfiak 
10%-a, az interszexuálisok 20%-a és a transzneműek 21%-a tapasztalt megkülönböztetést 
lakásbérlés vagy -vásárlás során7. Azt is látjuk, hogy a megfizethető és hozzáférhető lakhatás 
hiánya azt jelenti, hogy sok fogyatékossággal élő személy és idős személy gyakorlatilag 
„bebörtönözve” él a saját otthonában. Ez azt is jelenti, hogy előfordulhat, hogy akaratuk 
ellenére intézményekbe kényszerítik őket, és nem maradhatnak saját otthonukban.

Szociális, állami és megfizethető lakhatás: integrált megközelítés és beruházás
Bár az EU nem rendelkezik közvetlen megbízatással a lakhatás területén, az uniós 
szakpolitikák, finanszírozási programok és finanszírozási eszközök jelentős hatást 
gyakorolnak a lakáspiacokra. Egy uniós integrált stratégia különböző szempontokból 
vizsgálná meg az egyes szakterületeken követett európai politikáknak a lakások 
megfizethetőségére gyakorolt hatását és egy olyan keret kialakítását biztosítaná, amely 
lehetővé teszi a helyi, regionális és nemzeti hatóságok számára a lakhatás biztosításának 
meghatározását, irányítását és a lakhatásba való beruházást. Az európai szemeszterbe tovább 
kell integrálni a lakások megfizethetőségét, figyelembe véve a nemzeti lakáspiacok 
széttöredezettségét és a lakáshasználati formák sokféleségét.

A szociális lakások terén a beruházási hiány évi 57 milliárd euró; folyamatosan csökkennek a 
kínálatot potenciálisan fellendítő állami beruházások az ágazatban8. A kormányok gyakran a 
magánberuházókat megcélzó ösztönzőkre összpontosítanak, míg az alacsony jövedelmű 
háztartásoknak nyújtott lakhatási támogatást egyre inkább szociális jóléti jellegű kifizetések 
formájában nyújtják. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok módosítása 
lehetővé tenné a régiók és a helyi önkormányzatok számára, hogy többet fektessenek be a 
szociális lakhatásba, és minden olyan csoportot elláthassanak, amelynek a tisztességes és 
megfizethető lakhatás iránti igénye nem elégíthető ki piaci feltételek mellett, miközben 
biztosítaná, hogy a finanszírozást ne szorítsák el a leghátrányosabb helyzetűektől. Ez 
társadalmilag sokszínű szomszédságok létrehozásához és a társadalmi kohézió erősítéséhez is 
hozzájárulna.

A tagállamok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy az uniós költségvetési szabályok 
értelmében többet fektessenek be a szociális, állami és megfizethető lakhatásba. Ennek 
tükröződnie kell az Európai Stabilitási és Növekedési Paktum reformjában. A szociális, 
megfizethető, egészséges, megfelelő és energiahatékony lakhatás, valamint a hajléktalanság 
és a lakhatásból való kirekesztettség elleni küzdelem finanszírozását is biztosítani kell az 
uniós költségvetésből.

A lakáshasználat biztonságának és a lakáspiacok inkluzivitásának garantálása
Széles körben elismerést nyert, hogy a Covid-válságból való kilábalás nem jelentheti a 
„szokásos üzletmenethez” való visszatérést. Biztosítanunk kell, hogy az elmúlt évtized 
globális pénzügyi válságát követő kilakoltatások ne ismétlődjenek meg. Ezért nemzeti és 
helyi szinten egyaránt nagyobb védelmet kell biztosítani a bérlők és a jelzáloghitel-felvevők 

7Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2020), EU LGBTI Survey II, az Európai Unió Kiadóhivatala, 
Luxemburg.
8Lieve Fransen, Gino del Bufalo és Edoardo Reviglio (2018), „Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése”, 74. sz. európai gazdasági vitaanyag, az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg.
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számára. Igen jellemző napjainkban, hogy a lakáspolitikák kiegyensúlyozatlan módon 
előnyben részesítik a lakástulajdonlást a bérléssel szemben, amit meg kell változtatni.

El kell kerülni egy olyan mintának a megismétlődését, amikor egy gazdasági válság az 
ingatlanpiac további financializációjához vezet. A lakhatást egyre inkább a vagyon 
felhalmozódásának, nem pedig a szociális javaknak tekintik. A Közös Kutatóközpont „A 
városok jövője” című jelentése figyelmeztet arra, hogy „a városi lakóingatlanokba történő 
külföldi és vállalati beruházások közelmúltbeli növekedése megváltoztatta a 
tulajdonviszonyokat, és aggályokat vetett fel a városok társadalmi szerkezetével és azzal 
kapcsolatban, hogy kitől lehet számon kérni a polgárok megfelelő és megfizethető 
lakhatáshoz való jogát.”9  A tagállamoknak és a városoknak újra meg kell határozniuk a 
magánberuházókkal, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel és a pénzügyi piacokkal fennálló 
kapcsolataikat, hogy a lakhatást újból emberi jogként tudják érvényesíteni. A Bizottságnak fel 
kell mérnie, hogy a versenyre, a tőke szabad mozgására és a szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó uniós szabályozás hozzájárul-e többek között az ingatlanpiac financializációjához, 
és szükség esetén 2021 közepéig jogszabályi változtatásokat kell javasolnia ennek 
ellensúlyozására. Emellett elengedhetetlen az ingatlantulajdon és az ingatlanügyletek 
átláthatósága ahhoz, hogy megakadályozzuk az ingatlanpiaci torzulásokat, valamint a 
pénzmosást és az adókijátszást az ágazatban.

A városokban és a népszerű turisztikai célpontokban a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadás 
expanzív növekedése lakásokat von ki a piacról, növeli az árakat, és negatív hatással van az 
élhetőségre. Szeretnénk nagyobb ellenőrzési jogköröket adni a városoknak a rövid távú 
szállásközvetítő platformok felett, és biztosítani, hogy ezek a platformok – az adatvédelmi 
szabályok tiszteletben tartása mellett – megosszák az információkat a városokkal.  

A lakhatási politikák és a lakáspiac megszervezése az egyik olyan terület, ahol égető szükség 
van egy olyan új megközelítésre, amely az embereket helyezi a középpontba, és a piaci 
logikát meghaladóan biztosítja számukra a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való jogot. 
Az előadó úgy véli, hogy ez a jelentés hozzájárulhat ezen új megközelítés megvalósításához.

9 Közös Kutatóközpont (2019), „A városok jövője: lehetőségek, kihívások és a következő lépések”, az Európai 
Unió Kiadóhivatala, Luxembourg.
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 
készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a 
jelentéstervezet elkészítése során:

Eurofound
Renovate Europe
European Citizens’ Initiative on Affordable Housing For All
Build Europe
Housing Europe
European Housing Forum
FEANTSA
AEDES
International Union of Property Owners
International Union of Tenants
European Economic and Social Committee
L’union Sociale Pour L’Habitat
Municipality of Amsterdam
Architects Council of Europe
Leilani Farha UN Special Rapporteur on Adequate Housimg
EUROCITIES 
European Disability Forum
ARDI Intergroup
ILGA
Manuel Aalbers (Professor at KU Leuven)
European Commission (DG EMPL, DG GROW and DG ECFIN)
ERGO Network
Equinet Europe
Sjoerdje van Heerden (Researcher JRC European Commission)
Michaela Kauer (Urban Housing Partnership)
Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (City of Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Housing Manager Barcelona City Council)


