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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o bydlení a regionální politice
(2006/2108(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na právní předpisy upravující strukturální fondy na období 2007–2013,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii pro městské životní 
prostředí1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o městské dimenzi v souvislosti s 
rozšířením2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika soudržnosti a města: přínos měst a 
aglomerací k růstu a zaměstnanosti v rámci regionů“ (KOM(2006)0385),

– s ohledem na sdělení Komise „o Tematické strategii pro městské životní prostředí“
(KOM(2005)0718),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise ze dne 22. června 2005 „o energetické účinnosti
aneb Méně znamená více“ (KOM(2005)0265),

– s ohledem na Sociální chartu Rady Evropy – revidovanou verzi (STE 163) podepsanou ve 
Štrasburku dne 3. května 1996,

– s ohledem na Evropskou chartu bydlení přijatou meziskupinou Evropského parlamentu
pro městské bydlení dne 26. dubna 2006,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že nedostatek slušného a cenově přijatelného bydlení přímo ovlivňuje 
život občanů a omezuje jejich možnosti pokud jde o sociální začlenění a mobilitu,

B. vzhledem k tomu, že čtyři z pěti Evropanů žijí v městských aglomeracích, přičemž velká 
řada evropských měst se potýká s vážnými problémy v souvislosti s bydlením, mezi něž 
patří nedostatečná nabídka, nárůst kupních cen a nákladů na údržbu a špatný stav budov,  

C. vzhledem k tomu, že otázka městského bydlení spadá do širšího kontextu městského 
plánování a souvisí tedy s problémy, jako je chudnutí některých čtvrtí, zhoršování stavu

  
1 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0367.
2 Úř. věst. C 233 E, 28. 9. 2006, s. 127.
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životního prostředí (znečištění vzduchu a vody, hluk, odpad, dopravní zácpy atd.), 
nefunkčnost veřejných služeb, dostupnost, bezpečnost atd.,  

D. vzhledem k tomu, že obtížný přístup k bydlení vede k sociální segregaci a vytváření 
ghett,

E. vzhledem k tomu, že nízké příjmy společně s vysokou cenou energie a neadekvátními
systémy vytápění a izolace způsobují chudobu a energetické vyloučení,

F. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení je v rozporu s evropským sociálním modelem, 

G. vzhledem k tomu, že rozšiřování měst způsobuje celou řadu sociálních a ekonomických 
problémů, které ovlivňují dopravu (přetížení hromadné dopravy a závislost na 
soukromých vozech), ochranu životního prostředí (zvýšená spotřeba energie, znečištění) 
a dostupnost služeb,

H. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit bývalé průmyslové areály (brownfield sites) a 
chránit nedotčená místa (greenfield sites),

I. vzhledem k tomu, že finanční nástroje politiky soudržnosti přispívají k rozkvětu 
městského prostředí a umožňují obnovu společného prostranství, zavádění opatření 
k zajištění bezpečnosti a předcházení trestné činnosti, rozvoj činností zaměřených na 
účinné využívání vody a energie, podporu sociální integrace atd.,

J. vzhledem ke specifickým problémům spojeným s velkými panelovými domy, ať už jde o 
kvalitu bydlení či potíže při obnově infrastruktur (financování údržby a renovace a 
výzkumu vhodných technik a technologií),

K. vzhledem k tomu, že podle nového nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
bude bydlení v nových členských státech způsobilé pouze ve specifických případech1, 

L. vzhledem k problémům spojeným s vlastnictvím nemovitostí, způsobeným zejména 
relativně nedávnou privatizací v některých členských státech,

M. vzhledem k sedmému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace,

N. vzhledem k finančním iniciativám JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises / Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky) a 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas / Společná 
evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) zavedených ve spolupráci 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF),

O. vzhledem k tomu, že odvětví bydlení se významně podílí na vytváření pracovních míst, 
ať už v oblasti výstavby, renovace a úprav, tak i v rámci místních a finančních služeb,

  
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj: čl. 7 odst. 2 a body odůvodnění 5 a 6.
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1. domnívá se, že právo na slušné bydlení za přijatelnou cenu je základním právem každého 
občana Evropské unie zakotveným v řadě mezinárodních chart a ústav členských států;

2. přeje si vytvořit na evropské úrovni soubor minimálních norem pro kvalitu, jež by 
definovaly pojem „slušné bydlení“;  

3. zdůrazňuje význam toho, aby EU přijala Evropskou chartu bydlení, přičemž by vycházela 
z činnosti meziskupiny Evropského parlamentu pro městské bydlení a charty, kterou 
přijaly zastoupené politické strany; 

4. trvá na nutnosti toho, aby v kontextu Lisabonské strategie bylo posíleno právo na pomoc 
k bydlení, jakožto i všechna sociální práva, s cílem umožnit skutečnou mobilitu 
pracovníků;

5. žádá Evropskou komisi, aby problematiku bydlení zahrnula do úvah o městech a 
udržitelném rozvoji regionů, jakožto i do pracovního programu meziútvarové pracovní 
skupiny vytvořené pro koordinaci politik, které ovlivňují rozměr měst;

6. zdůrazňuje význam bezpečnostních otázek:
• souvisejících s trestnou činností, zejména ve znevýhodněných čtvrtích,
• souvisejících s budovami (stavební a provozní normy),
• souvisejících s infrastrukturami pro elektřinou a plyn, ale také s vodními a 

kanalizačními systémy (bezpečnost stávajících systémů a technologií pro obnovu);

7. zdůrazňuje nutnost toho, aby se úvahy o bydlení zaměřily rovněž na bydlení ve 
venkovském prostředí;

8. nabádá Komisi, aby se podrobněji zabývala náklady na bydlení, což jí umožní lépe 
zohlednit nesourodost v obývání bytů a pojmout bydlení tak, že zohlední celosvětový
trend, který se vyznačuje stárnutím obyvatelstva, změnou tradičních rodinných struktur a 
specifickou situací mladých lidí;

9. domnívá se, že vzhledem ke složitosti faktorů ovlivňujících bydlení je nezbytné zaujmout 
integrovaný přístup, jenž je zakotven v zásadě subsidiarity a v zásadě blízkosti a který by 
zajistil současné zavedení různých prvků umožňujících zlepšit kvalitu života a 
přitažlivost městského prostředí;

10. domnívá se rovněž, že takový přístup má velkou naději na úspěch, pokud jej uplatní
místní orgány, které mohou zajistit celkový přehled, optimální koordinaci politik a 
opatření zavedených v dané aglomeraci a dlouhodobou perspektivu rozvoje v této 
aglomeraci; vybízí tedy členské státy, aby zapojily města do sestavování programů a 
řízení strukturálních fondů určených ke společnému financování městských činností 
způsobilých k financování v rámci operačních programů a aby těmto městům svěřily 
provádění těchto programů;

11. trvá na nutnosti dialogu a dohody mezi jednotlivými úrovněmi místních, regionálních a 
vládních orgánů s cílem zajistit koherenci veřejné činnosti, a to díky horizontální 
koordinaci (mezi veškerými politikami Společenství zabývajícími se bydlením), 
vertikální koordinaci (mezi jednotlivými subjekty, které se na různých úrovních –
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evropské, vnitrostátní, místní – zabývají bydlením) a smíšené koordinaci (mezi veřejnými 
orgány, socioekonomickými subjekty a občanskou společností);

12. nabádá k lepší koordinaci finančních toků a politik, jež ovlivňují bydlení, zejména tím, že 
bude zajištěna komplementarita činností financovaných z Evropského fondu pro rozvoj 
venkova, finančních nástrojů JESSICA a JEREMIE a 7. rámcového programu pro 
výzkum a vývoj a ostatních iniciativ Společenství, jednotlivých členských států či 
místních iniciativ zaměřených na bydlení a obnovu měst;

13. nabádá dotčené členské státy, aby plně využily prostředků, které jim na oblast bydlení 
nabízí Evropský fond pro rozvoj venkova; 

14. potvrzuje svou podporu posílení partnerství mezi veřejnými orgány, socioekonomickými 
subjekty a občanskou společností (partnerství veřejného a soukromého sektoru); 

15. podporuje kampaň, kterou zavedla Komise ve prospěch udržitelné energie, jejímž cílem 
je přimět evropské občany snížit spotřebu energie v domácnosti; nabádá rovněž Komisi, 
aby v rámci akčního plánu pro energetickou účinnost podpořila rozsáhlou informační 
kampaň;

16. žádá Komisi, aby v odvětví bydlení usnadnila šíření nových technologií a účinnějších 
stavebních materiálů umožňujících nižší spotřebu energie;

17. nabádá Komisi, aby účinně navázala na pilotní akci v odvětví sociálního bydlení v rámci 
programu SAVE1 s cílem podpořit a šířit příkladné projekty vybrané v závislosti na jejich 
energetické účinnosti;

18. zdůrazňuje význam výměny osvědčených postupů v souvislosti s politikou bydlení a 
nabádá Komisi, aby vyvinula tematické sítě pro bydlení podobné těm, jež byly zavedeny 
v rámci programu URBACT; v tomto ohledu vítá se zájmem iniciativu Komise „Regiony 
pro hospodářskou změnu“ (KOM(2006)0675) a netrpělivě očekává předvedení způsobů 
zavedení této iniciativy; 

19. nabádá Komisi, aby vytvořila internetové stránky, které by mohly sloužit jako fórum pro
spolupráci a výměnu informací a osvědčených postupů po vzoru evropské sítě pro 
znalosti o městských politikách (EUKN - European Urban Knowledge Network);

20. žádá Komisi, aby připravila studii, která by se zabývala rozdělením pravomocí a 
odpovědností mezi vnitrostátními, regionálními a místními orgány a právním rámcem pro 
bydlení v jednotlivých členských státech (EU-27) a jež by umožnila přijímat odpovědná 
rozhodnutí a určit možnou oblast působnosti EU v otázkách bydlení tak, aby opatření 
Společenství účinně doplňovala vnitrostátní, regionální a místní akce;

21. pevně podporuje myšlenku zjednodušení byrokracie na všech úrovních s cílem zlepšit 
účinnost územního plánování a územní správy;

  
1 SAVE – víceletý program na podporu energecké účinnosti 
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22. zdůrazňuje význam odborné přípravy pracovníků přímo na místě, která by zahrnovala
specifickou přípravu v souvislosti s městským plánováním, a podporuje akce zaměřené 
na odbornou přípravu v rámci Evropského sociálního fondu (ESF);

23. zdůrazňuje význam toho, aby orgány územní správy při určování politik územního 
plánování a při plánování činností zohlednily otázku přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

24. vybízí EIB a Komisi, aby v rámci iniciativy JEREMIE zavedly strategii k podpoře 
rozmachu stavebnictví, zejména v nových členských státech, což by představovalo 
strukturální pomoc rozvoji bydlení a uvolnilo místní a regionální prostředky pro městské 
projekty;

25. nabádá vnitrostátní a místní orgány, aby identifikovaly rozdíly v situacích jednotlivých
měst a území členských států; 

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, 
Výboru regionů a Hospodářskému a sociálnímu výboru.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Bien que le Traité n´attribue pas à l´Union européenne de compétences spécifiques en matière 
de logement, un grand nombre de politiques communautaires (notamment en matière 
d´environnement, d'énergie, de transport, de politique sociale ou encore de mesures en faveur 
du marché commun) ont des implications directes ou indirectes sur la condition du logement 
dans les différents États membres de l´UE.

Néanmoins, le règlement du FEDER pour la période 2007-2013 a rendu éligible le logement 
dans les nouveaux Etats-membres dans une série de cas indiqué par l’article 7, point 2 + 
considérant 5 et 6, ce qui transfert à l´UE une partie de la responsabilité en la matière. 
Le logement s´inscrit en outre dans une réflexion plus vaste sur l´attractivité des villes et le
renforcement de leur potentiel de croissance et de création d´emplois et concerne donc 
également leur contribution à la mise en œuvre de l´agenda de Lisbonne. La contribution des 
villes à la croissance et à l´emploi est également mise en valeur dans les Orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion.

Le Parlement européen s´est prononcé à ce sujet dans plusieurs résolutions1 en faveur de 
mesures concrètes pour stimuler le développement de l´environnement urbain et une plus 
grande responsabilisation des décideurs locaux à qui il reviendrait d’établir des plans de 
gestion et de transport urbains pour améliorer le quotidien de leurs villes.

En outre, la Charte Européenne du Logement, adoptée par l'Intergroupe « URBAN-Logement
» du Parlement Européen le 26 avril 2006, définit le logement comme un bien de première 
nécessité, un droit social fondamental à la base du modèle social européen et un élément de la 
dignité humaine.

Dans ce contexte, il est important d´identifier les facteurs qui exercent un impact sur le 
logement afin de mettre en œuvre une politique « socialement responsable » et de rendre le 
logement accessible à tous. Il s´agit de remédier aux phénomènes de ségrégation spatiale et de 
« ghettoïsation », ainsi que de répondre aux défis socio-économiques liés au vieillissement de 
la population, tout en plaçant le logement dans une perspective plus vaste de développement 
durable des villes.

Le présent rapport se propose de concentrer la réflexion sur le logement autour de trois axes 
clés:

1. la dimension sociale
2. la dimension environnementale et énergétique

3. la dimension de coordination

1. Dimension sociale
Le manque de logements décents à prix abordable, alors que celui-ci est considéré comme un 
droit fondamental par la Charte Européenne du Logement, influence de manière directe la vie 
des citoyens, limitant leur possibilité d´insertion sociale ainsi que leur choix en matière 

  
1 Résolution du Parlement européen sur une stratégie thématique pour l´environnement urbain (2006/2061(INI)) 
et Résolution du Parlement européen sur la dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement 
(2004/2258(INI)).
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d´étude, de formation et de développement professionnel.
Ceci à son tour exerce un impact sur la compétitivité, l´emploi et le développement 
économique en général. Les prix du logement ont connu – dans la dernière décennie – une 
augmentation constante dans presque tous les pays de l’UE. Cette hausse a entrainé une 
réduction de la capacité des ménages à consommer d’autres biens, ce qui constitue à long 
terme un frein à la croissance durable.

En particulier, les problèmes d´accessibilité du logement et de sa qualité engendrent des 
problèmes de ségrégation sociale : les plus démunis restent et continuent à affluer vers les 
zones à problèmes, alors que les plus aisés partent vers d´autres quartiers. C´est dans ce cadre 
que s´inscrivent également la question du sans-abrisme et les problèmes d´insertion sociale 
des migrants venus aussi bien d´autres régions de l´Union européenne que de pays tiers, ainsi 
que le problème des banlieues qui se manifeste à travers les successives flambées de violences 
dans les villes de plusieurs États membres.
Dans ce contexte, la culture peut représenter un instrument précieux pour favoriser 
l´intégration des diverses communautés qui composent les villes et leurs banlieues. La 
création de centres culturels ou la réalisation de projets de coopération entre quartiers peut 
ainsi permettre la mise en place d´un dialogue interculturel, notamment dans les villes et 
banlieues à forte concentration d´immigrés et où les problèmes d´intégration sont les plus 
marqués. Il est donc important d´inclure les activités culturelles dans une approche intégrée de 
la planification et de la régénération urbaine.

L’exclusion sociale est contraire au modèle social européen, censé offrir des perspectives 
d’avenir à chaque citoyen. Il est donc nécessaire de garantir une plus grande cohésion sociale 
et de favoriser tout particulièrement l´insertion des jeunes et des personnes âgées. Ceci 
s´inscrit dans le cadre d´une revalorisation des relations entre centre historique et 
périphérique, entre quartiers aisés et quartiers défavorisés, entre territoire urbain et arrière-
pays.

Il faut également noter que le secteur du logement représente en soi une source importante 
d´emplois, aussi bien dans le domaine de la construction même, que dans les domaines de la 
rénovation, de l´aménagement, des services de proximité et des services financiers.

2. Dimension environnementale et énergétique
La stratégie de développement du logement urbain s´inscrit dans le contexte plus vaste d'une 
stratégie générale de développement urbain. Les problèmes de logement ne se limitent pas à 
des questions de construction et d´aménagement du territoire proprement dites, mais sont 
également hautement influencés par une mauvaise planification urbaine qui fait que certains 
quartiers, affectés par une dégradation de l´environnement (pollution de l´air et de l´eau, bruit, 
déchets, encombrements, etc.) et des dysfonctionnements au niveau des services publiques, de 
l´accessibilité, de la sécurité, etc., deviennent de moins en moins attractifs et sombrent dans la 
paupérisation.
Cette paupérisation est souvent accrue par les problèmes énergétiques. Les prix croissants de 
l´énergie entraînent certes la rationalisation de l´exploitation (mise en place de mesures et de 
technologies en faveur de l´économie d´énergie et de l´introduction de l´énergie durable, 
développement de nouvelles sources d´énergie, etc.), mais la combinaison de revenus faibles, 
de prix d´énergie élevés et de systèmes de chauffage et d´isolation inadéquats aboutit à des 
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phénomènes de « pauvreté énergétique »1 et d´exclusion énergétique. Il est important de 
considérer que le plus gros potentiel d’économie d’énergie se trouve dans le secteur du 
logement où le potentiel est estimé à 27% de l’énergie utilisée, comme le souligne la 
Commission européenne dans son plan d’action sur l’énergie.

Il faut également noter l´impact de l’étalement urbain sur la condition des villes. L´abandon 
des centres villes et la périurbanisation génèrent de nombreux problèmes organisationnels en 
affectant notamment le transport (congestion des transports en commun, dépendance par 
rapport aux voitures privées), la protection de l´environnement (consommation d´énergie 
accrue, pollution générée par les voitures individuelles) et l´accessibilité aux services, ce qui a 
une incidence sur la situation sociale et économique de la ville et de ses habitants.

L´attractivité des logements suppose l´existence de moyens de transport efficaces, peu 
coûteux et fonctionnels permettant de relier les lieux d´habitation aux lieux de travail. Il est 
donc nécessaire d´offrir à l´ensemble de la population des moyens de transport qui remplacent 
la voiture particulière.

Par ailleurs, la bonne accessibilité des logements aux services (notamment dans les domaines 
sociaux et de santé, de la formation, des commerces et de l´administration publique) est 
fondamentale. A cet égard, il convient de porter une attention particulière aux quartiers 
défavorisés qui sont souvent faiblement dotés en services de proximité et mal reliés aux 
services plus éloignés.  
La sécurité urbaine joue également un rôle important pour l´attractivité des villes 
européennes. C´est pourquoi il est important d´élaborer des politiques de lutte contre la 
criminalité, notamment auprès des quartiers défavorisés. La rénovation des espaces publics 
peut par exemple permettre de prévenir la délinquance et de garantir une meilleure sécurité. 
Pour mettre en œuvre de telles politiques, il est nécessaire d´être à disposition d´informations 
et statistiques de qualité permettant de cibler davantage les politiques à mener. 
Il faut également souligner l´importance de la sécurité des infrastructures de distribution 
d´électricité et de gaz, mais aussi d´eau et d´égouts, tant en matière d´accès même que de 
sécurité des systèmes existants et des technologies de réhabilitation utilisées. Cela s´impose 
surtout dans les nouveaux Etats membres d´Europe centrale et orientale, où le bâti nécessite 
dans la plupart des cas une remise en état conforme aux normes de sécurité en vigueur.

3. Dimension de coordination
Dans ce contexte, où les différents problèmes s´entrecroisent et s´interpénètrent, il est 
nécessaire d´adopter une approche intégrée - profondément ancrée dans les principes de 
subsidiarité et de proximité - qui assurerait la mise en place simultanée de différents éléments 
déterminant pour assurer la qualité de vie et l´attractivité des milieux urbains, en suivant une 
méthodologie commune et participative qui s'inscrit dans le cadre de l'Agenda de Lisbonne et 
de Göteborg.

Une telle approche peut être mieux réalisée par les autorités locales qui peuvent assurer une 
vision d´ensemble, une coordination optimale des politiques et des initiatives mises en œuvre 
dans l´agglomération et une vision à long terme du développement de la ville.

  
1 On parle de « pauvreté énergétique » quand plus de 10% des revenus est consacré au payement des factures 
d´énergie.
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Afin de supporter cette approche, il est nécessaire de mettre en œuvre une coordination 
horizontale (entre toutes les politiques communautaires qui concernent le logement), verticale 
(entre les acteurs qui à différents niveaux - européen, national, local - s'occupent de logement) 
et mixte (entre les autorités publiques, les acteurs socio-économiques et la société civile).

En outre, les villes, les régions et les États membres doivent disposer d’un mécanisme 
d’échange d’expériences et de « bonnes pratiques » en matière de politiques de logement, sur 
les enseignements tirés du programme URBACT, qui comprend aujourd’hui 17 réseaux 
thématiques et plusieurs groupes de travail.

En particulier, il faut valoriser et diffuser les meilleures pratiques misent en œuvre par les 
autorités nationales, régionales et locales afin de développer concrètement la stratégie 
susmentionnée en tenant compte des différents contextes de référence. Ce mécanisme 
permettra d’instaurer un cycle d’apprentissage continu et représente l’une des sources 
fondamentales de valeur ajoutée au niveau européen.
Cependant, vu la complexité de la matière et le besoin de planifier et de réaliser une approche 
intégrée à niveau local, la valeur ajoutée de la contribution communautaire par rapport aux 
compétences nationales, régionales et locales consisterait non pas à entreprendre des actions 
législatives qui ne pourraient pas répondre à la diversité des besoins et situations des villes, 
mais à mettre en place un système de soutien à l´échange et au transfert de bonnes pratiques 
entre les États membres.


