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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

asunto- ja aluepolitiikasta
(2006/2108(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon rakennerahastoja kaudella 2007–2013 koskevat säännöt,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupunkiympäristön 
teemakohtaisesta strategiasta1,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman kaupunkiulottuvuudesta 
laajentumisen yhteydessä2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Koheesiopolitiikka ja kaupungit: kaupungit ja 
taajamat alueiden kasvun ja työllisyyden edistäjinä” (KOM(2006)0385),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen 
strategia” (KOM(2005)0718), 

– ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2005 hyväksymän vihreän kirjan 
energiatehokkuudesta ”Enemmän tuloksia vähemmällä” (KOM(2005)0265),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston laatiman sosiaalisen peruskirjan (tarkistettu versio 
STE 163), allekirjoitettu Strasbourgissa 3. toukokuuta 1996,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin Urban-Logement -työryhmän 26. huhtikuuta 2006 
hyväksymän asuntoasioita koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan 
lausunnon (A6-0000/2006),

A. katsoo, että kohtuuhintaisten asumiskelpoisten asuntojen puute vaikuttaa suoraan 
kansalaisten elämään rajoittaen näiden sosiaalista osallisuutta ja liikkuvuutta,

B. ottaa huomioon, että neljä unionin kansalaista viidestä asuu kaupunkitaajamissa ja että 
samanaikaisesti lukuisissa Euroopan kaupungeissa on merkittäviä asuntoihin liittyviä 
ongelmia kuten tarjonnan riittämättömyys, osto- ja kunnossapitohintojen räjähdysmäinen 
kasvu ja rakennusten huono kunto,

C. ottaa huomioon, että kaupunkien asuntokysymys on osa laajempaa 
kaupunkisuunnittelukysymystä, ja näin ollen se on yhteydessä tiettyjen kaupunginosien 
köyhtymiseen, ympäristön tilan heikkenemiseen (ilman ja veden saastuminen, melu, 

  
1 Tuona päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0367.
2 EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 127.
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jätteet, tilan puute jne.), julkisten palvelujen toiminnan puutteisiin, palvelujen 
saatavuuteen ja turvallisuuteen liittyviin ongelmiin jne.,

D. katsoo, että asuntojen saantiin liittyvät ongelmat aiheuttavat sosiaalista erottelua ja 
gettoutumista,

E. katsoo, että alhaiset palkat, energian korkea hinta ja sopimattomat lämmitys- ja 
eristysjärjestelmät saavat yhdessä aikaan köyhtymistä ja energian saantiin liittyvää 
syrjäytymistä,

F. katsoo, että yhteiskunnallinen syrjäytyminen on vastoin eurooppalaista sosiaalista mallia,

G. katsoo, että kaupunkien laajeneminen saa aikaan lukuisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
ongelmia vaikuttaen liikenteeseen (julkisten liikennevälineiden ruuhkautuminen, 
riippuvuus yksityisauton käytöstä), ympäristön suojeluun (energian kulutuksen kasvu, 
saastuminen) ja palvelujen saantiin,

H. ottaa huomioon merkityksen, joka teollisuusjoutomaiden elvyttämisellä ja 
koskemattomien viheralueiden suojelulla on,

I. katsoo, että koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä edesautetaan kaupunkialueiden kasvua 
edistämällä julkisten tilojen ja alueiden kunnostusta, turvallisuuteen liittyvien ja 
rikollisuutta ehkäisevien toimien täytäntöönpanoa, veden ja energian tehokkaampaa 
käyttöä koskevien toimien kehittämistä, yhteiskunnalliselle integraatiolle annettavaa 
tukea jne.,

J. ottaa huomioon suuriin elementtirakennuksiin liittyvät erityisongelmat, joita ovat paitsi 
asuinrakennusten laatu myös infrastruktuurin kunnostaminen (kunnossapito- ja 
uudistustöiden rahoittaminen sekä soveltuvaa tekniikkaa ja teknologiaa koskeva 
tutkimustyö), 

K. ottaa huomioon, että Euroopan aluekehitysrahastoa koskevassa uudessa asetuksessa on 
asuminen hyväksytty valintakelpoiseksi rahoituskohteeksi uusissa jäsenvaltioissa 
joissakin tietyissä erityistapauksissa 1, 

L. ottaa huomioon asuinrakennusten omistukseen liittyvät ongelmat, erityisesti joissakin 
jäsenvaltioissa äskettäin suoritettujen yksityistämistoimien aikaansaamat ongelmat,

M. ottaa huomioon Euroopan yhteisön tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä 
koskevan seitsemännen puiteohjelman,

N. ottaa huomioon Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) 
kanssa yhteistyössä toteutetut rahoitusaloitteet JEREMIE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises, unionin yhteiset resurssit mikro- ja pk-yrityksille) ja 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, unionin 
yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäville investoinneille),

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5. heinäkuuta 2006 Euroopan 
aluekehitysrahastosta; asetuksen 7 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan viitteet 5 ja 6.
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O. katsoo, että asuntoala on merkittävä työllistävä ala paitsi rakennussektorilla myös 
kunnostus- ja viimeistelytöiden sekä lähipalvelujen ja rahoituspalvelujen alalla,

1. katsoo, että oikeus asumiskelpoiseen kohtuuhintaiseen asuntoon on jokaisen EU-
kansalaisen perusoikeus, joka tunnustetaan useissa kansainvälisissä peruskirjoissa ja 
jäsenvaltioiden perustuslaissa;

2. toivoo, että Euroopan tasolla määriteltäisiin vähimmäislaatua koskevat standardit 
käsitteelle ”asumiskelpoinen asunto”;

3. korostaa EU:lle olevan tärkeää, että se hyväksyisi asuntoasioita koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan Euroopan parlamentin Urban-Logement -työryhmän tekemän työn ja 
työryhmässä edustettuina olevien puolueiden hyväksymän peruskirjan pohjalta;

4. korostaa tarvetta vahvistaa Lissabonin strategian yhteydessä oikeutta asumistukeen ja 
kaikkia sosiaalisia oikeuksia työntekijöiden todellisen liikkuvuuden varmistamiseksi;

5. kehottaa Euroopan komissiota sisällyttämään asuntoasiat kaupunkeja ja alueiden kestävää 
kehittämistä koskevaan työhön sekä kaupunkiulottuvuuteen vaikuttavia politiikan aloja 
koordinoimaan perustetun yksiköiden välisen työryhmän ohjelmaan;

6. korostaa turvallisuuteen liittyvien kysymysten merkitystä erityisesti seuraavilta osin:
• rikollisuus, erityisesti köyhissä kaupunginosissa,
• rakennukset (rakentamista ja käyttöä koskevat standardit),
• sähkön- ja kaasunjakeluinfrastruktuuri sekä vesi- ja jätevesihuollon infrastruktuuri 

(nykyisten järjestelmien ja kunnostustekniikan turvallisuus);

7. korostaa tarvetta laajentaa asuntoasioihin keskittyvä työ koskemaan myös maaseudun 
asuntokysymykset;

8. kehottaa komissiota tarkentamaan asumisen kustannuksia koskevaa analyysiään, jotta 
siinä huomioitaisiin paremmin asumistarpeiden vaihtelevuus ja jotta asumista tutkittaisiin 
kokonaisvaltaisesti väestön ikääntyminen, perinteisten perherakenteiden muuttuminen ja 
nuorten erityistilanne huomioiden;

9. katsoo, että asumiseen vaikuttavien tekijöiden moninaisuudesta johtuen on välttämätöntä 
sopia integroidusta lähestymistavasta, jonka perustana ovat toissijaisuus- ja 
läheisyysperiaate ja jolla varmistettaisiin sellaisten tekijöiden samanaikainen 
täytäntöönpano, joiden avulla kaupunkien elämänlaatua ja vetovoimaa voitaisiin parantaa;

10. katsoo myös, että tällaisella lähestymistavalla on suuremmat onnistumisen 
mahdollisuudet, jos sitä toteuttavat paikallisviranomaiset, joilla on kokonaisnäkemystä 
asiasta, jotka voivat varmistaa kaupunkialueella toteutettavien toimintaperiaatteiden ja 
aloitteiden optimaalisen koordinoinnin ja joilla on pitkän ajan näkemys alueen 
kehittämisestä; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ottamaan kaupungit mukaan päättämään 
sellaisten rakennerahastosta annettavien määrärahojen ohjelmoinnista ja hallinnoinnista, 
joilla on tarkoitus yhteisrahoittaa kaupunkeja koskevia, toimintaohjelmien 
valintaperusteet täyttäviä toimia, sekä antamaan kaupungeille valtuudet vastata toimien 
täytäntöönpanosta; 
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11. painottaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä keskushallinnon välisen 
vuoropuhelun ja yhteistoiminnan merkitystä julkisen tahon toiminnan 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi monialaisen (kaikkien asuntoasioita koskevien EU-
politiikan alojen välisen), eri tasojen välisen (asuntoasioita EU-tasolla sekä kansallisella 
ja paikallisella tasolla käsittelevät tahot) ja eri sektoreita yhdistävän (julkisviranomaiset, 
sosiaalis-taloudelliset toimijat ja kansalaisyhteiskunta) koordinoinnin ansiosta;

12. kehottaa koordinoimaan tehokkaammin asuntoasioihin vaikuttavia rahavirtoja ja 
politiikan aloja varmistamalla erityisesti, että EAKR:sta, JESSICA- ja JEREMIE-
rahoitusvälineistä, tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta, muista 
asuntoasioita ja kaupunkiympäristön kunnostamista koskevista yhteisöaloitteista sekä 
kansallisista ja paikallisista aloitteista tukea saavat toimet täydentävät toisiaan;

13. kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita käyttämään täysimääräisesti EAKR:n näille 
asumiseen liittyvällä alalla varaamat määrärahat;

14. vahvistaa tukevansa julkisviranomaisten, sosiaalis-taloudellisten toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten kumppanuuksien vahvistamista (julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus);

15. antaa tukensa komission käynnistämälle kestävän energian kampanjalle, jonka tavoitteena 
on valistaa EU-kansalaisia vähentämään kotitalouksien energiankäyttöä; kehottaa lisäksi 
komissiota käynnistämään laajan tiedotuskampanjan energiatehokkuutta koskevan 
toimintasuunnitelman yhteydessä;

16. pyytää komissiota edistämään asuntoalalla tehokkaamman uuden teknologian ja uusien 
rakennustuotteiden levittämistä energiankulutuksen vähentämiseksi; 

17. kehottaa komissiota jatkamaan sosiaalista asuntotarjontaa koskevaa pilottihanketta 
SAVE-ohjelman yhteydessä1, energiatehokkuuteen liittyvien valikoitujen 
esimerkkihankkeiden edistämiseksi ja levittämiseksi; 

18. korostaa asuntopolitiikkaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihdon merkitystä ja kehottaa 
komissiota kehittämään asuntoasioita käsitteleviä teemaverkostoja URBACT-ohjelmassa 
toteutettujen verkostojen tapaan; panee tässä yhteydessä kiinnostuneena merkille 
komission aloitteen ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” (KOM (2006)0675) ja 
odottaa mielenkiinnolla ehdotusta aloitteen toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä;

19. pyytää komissiota luomaan Internet-sivuston, joka voisi toimia yhteistyöfoorumina, jossa 
vaihdetaan tietoja ja hyviä käytäntöjä Euroopan kaupunkitiedon verkoston EUKN:n 
tapaan (European Urban Knowledge Network);

20. pyytää komissiota laatimaan tutkimuksen, jossa selvitettäisiin valmiuksien ja 
vastuualueiden jakautumista kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason välillä sekä 
juridista kehystä asuntoasioissa eri jäsenvaltioissa (EU-27), ja jonka avulla voitaisiin 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä määrittelemään EU:n toiminnan mahdolliset alat 
asuntoasioissa, jotta yhteisön toimilla tuotaisiin todellista lisäarvoa kansallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin toimiin nähden;

  
1 SAVE, monivuotinen ohjelma energiatehokkuuden edistämiseksi
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21. antaa selkeän tukensa byrokratian vähentämiselle kaikilla tasoilla maankäytön 
suunnittelun ja hallinnan tehostamiseksi;

22. korostaa merkitystä, joka kentällä toimivien tahojen kouluttamisella ja 
kaupunkisuunnittelun erityiskoulutuksella on, ja kannustaa järjestämään koulutukseen 
liittyviä toimia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä; 

23. korostaa olevan tärkeää, että maankäytön hallinnasta vastaavat viranomaiset huomioivat 
vammaisten liikkumisen esteettömyyden kaavoituspolitiikkaa määritellessään ja toimia 
suunnitellessaan;

24. kannustaa EIP:a ja komissiota laatimaan JEREMIE-rahoitusvälineen yhteydessä 
strategian rakennussektorin kasvun edistämiseksi ensisijaisesti uusissa jäsenvaltioissa, 
mikä toimisi rakenteellisena tukena asuntoasioiden kehittämiselle yhdessä 
kaupunkikehittämisen hankkeille myönnettävien paikallisten ja alueellisten resurssien 
kanssa;

25. kehottaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia määrittelemään kaupunkien ja alueiden 
erilaiset tilanteet jäsenvaltioissa;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille, alueiden komitealle sekä talous- ja sosiaalikomitealle.
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PERUSTELUT

Vaikka Euroopan unionille ei perustamissopimuksessa annetakaan asuntoasioihin liittyviä 
toimivaltuuksia, useilla yhteisöpolitiikan aloilla (erityisesti ympäristö-, energia-, liikenne- ja 
sosiaalipolitiikka samoin kuin yhteismarkkinoita edistävät toimet) on suoria tai välillisiä 
vaikutuksia asuntotilanteeseen EU:n jäsenvaltioissa.
EAKR:a kaudella 2007–2013 koskevassa asetuksessa on asuntoasiat hyväksytty 
valintakelpoiseksi rahoituskohteeksi uusissa jäsenvaltioissa tietyissä 7 artiklan 2 kohdassa 
sekä johdanto-osan 5 ja 6 kappaleessa luetelluissa tapauksissa. Näin EU:lle siirretään osa 
asuntoasioita koskevasta vastuusta. 

Asuntoasiat ovat myös osa laajempaa työtä, joka koskee kaupunkien vetovoimaa ja niiden 
kasvumahdollisuuksien ja työpaikkojen luomiseen liittyvien mahdollisuuksien parantamista, 
ja liittyvät näin ollen kaupunkien osallisuuteen Lissabonin strategian täytäntöönpanossa. 
Kaupunkien osallistumista kasvun ja työllisyyden parantamiseen korostetaan myös yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisissa suuntaviivoissa.
Euroopan parlamentti on ilmaissut lukuisissa päätöslauselmissa1 puoltavansa konkreettisia 
toimia, joilla kaupunkiympäristön kehittämistä voitaisiin edistää ja paikallisten päättäjien 
vastuunalaisuutta voitaisiin lisätä niin, että näiden vastuulla olisi hallintosuunnitelmien ja 
kaupunkien liikennesuunnitelmien laatiminen kaupunkiensa jokapäiväisen elämän 
parantamiseksi. 
Tämän lisäksi Euroopan parlamentin yksiköiden välisen URBAN-Logement -työryhmän 26. 
huhtikuuta 2006 hyväksymässä asuntoasioita käsittelevässä eurooppalaisessa peruskirjassa 
asunto määritellään perushyödykkeeksi, eurooppalaisen sosiaalisen mallin perustana olevaksi 
sosiaaliseksi perusoikeudeksi ja osaksi ihmisarvoa.
Tässä yhteydessä on tärkeää määritellä tekijät, joilla on vaikutusta asuntokysymyksiin, jotta 
pystyttäisiin toteuttamaan sosiaalisesti vastuullista politiikkaa ja antamaan kaikille 
mahdollisuus asuntoon. Alueellista eriytymistä ja gettoutumista koskeviin ilmiöihin on 
puututtava, ja samoin on vastattava väestön vanhenemisen mukanaan tuomiin sosiaalis-
taloudellisiin haasteisiin sekä tarkasteltava asuntokysymyksiä kaupunkien kestävää 
kehittämistä koskevasta laajemmasta näkökulmasta.

Tässä mietinnössä keskitytään analysoimaan asuntokysymyksiä kolmen keskeisen 
näkökulman perusteella:

1. sosiaalinen ulottuvuus
2. ympäristö- ja energiaulottuvuus

3. koordinointi

1. Sosiaalinen ulottuvuus
Asumiskelpoisten ja kohtuuhintaisten asuntojen katsotaan asuntoasioita koskevassa 
eurooppalaisessa peruskirjassa olevan perusoikeus, ja niiden puute vaikuttaa suoraan 
kansalaisten elämään rajoittaen näiden yhteiskuntaan integroitumista sekä opiskeluun, 
koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä valintoja.

  
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma kaupunkiympäristön teemakohtaisesta strategiasta (2006/2061(INI)) ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselma kaupunkiulottuvuudesta laajentumisen yhteydessä (2004/2258(INI)).
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Tällä puolestaan on vaikutusta kilpailukykyyn, työllisyyteen ja yleiseen taloudelliseen 
kehitykseen. Asuntojen hinnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kohonneet tasaisesti 
lähes kaikissa EU-maissa. Hintojen nousu on pienentänyt kotitalouksien mahdollisuuksia 
hankkia muita kulutushyödykkeitä, mikä pitkällä aikavälillä hidastaa kestävää kasvua.

Erityisesti asuntojen saatavuuteen ja laatuun liittyvät ongelmat saavat aikaan sosiaalista 
eriytymistä: köyhimmät asettuvat edelleen ongelma-alueille, kun taas paremmin toimeen 
tulevat siirtyvät asumaan muualle. Samaan ongelmakenttään kuuluvat myös kodittomat ja 
muualta EU:sta tai kolmansista maista tulleiden maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen 
integraatioon liittyvät kysymykset, sekä esikaupunkialueisiin liittyvät ongelmat, jotka 
ilmenevät useiden jäsenvaltioiden kaupungeissa peräkkäin puhjenneina väkivaltaisuuksina.
Tässä yhteydessä kulttuuri voi toimia arvokkaana välineenä kaupungeissa ja 
esikaupunkialueilla asuvien eri yhteisöjen integroinnin edistämiseksi. Kulttuurikeskusten 
perustaminen tai asuinalueiden välisten yhteistyöprojektien toteuttaminen voi toimia 
välineenä kulttuurien välisen vuoropuhelun käynnistämiseksi erityisesti sellaisissa 
kaupungeissa ja sellaisilla esikaupunkialueilla, joihin on keskittynyt merkittävä määrä 
maahanmuuttajia ja joissa integraatio-ongelmat tulevat korostuneimmin esille. Siksi on 
tärkeää, että kulttuuritoiminta sisällytetään kaupunkisuunnittelua ja kaupunkien elvyttämistä 
koskevaan integroituun lähestymistapaan.

Yhteiskunnallinen syrjäytyminen on vastoin eurooppalaista sosiaalista mallia, jonka 
tarkoituksena on tarjota kaikille kansalaisille tulevaisuudennäkymät. Tämän vuoksi on tärkeää 
varmistaa merkittävämpi sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja edistää erityisesti nuorten ja 
vanhusten integroitumista. Tämä on osa toimintaa, jolla pyritään parantamaan historiallisten 
keskusten ja reuna-alueiden, hyvin toimeentulevien ja köyhempien asuinalueiden sekä 
kaupunki- ja sisämaa-alueiden välisiä suhteita.

On myös huomattava, että asuntoala on itsessään merkittävä työllistävä ala paitsi 
rakennussektorilla myös kunnostus- ja viimeistelytöiden sekä lähipalvelujen ja 
rahoituspalvelujen alalla.

2. Ympäristö- ja energiaulottuvuus
Kaupunkien asuntotilanteen kehittämistä koskeva strategia on osa laajempaa 
kaupunkikehittämisen yleisstrategiaa. Asumiseen liittyvät ongelmat eivät rajoitu koskemaan 
pelkästään rakentamista ja kaavoitusta vaan niihin vaikuttaa suuressa määrin myös huonosti 
toteutettu kaupunkisuunnittelu, mistä johtuen jotkin kaupunginosat, joiden rasitteena on 
ympäristön tilan heikkeneminen (ilman ja veden saastuminen, melu, jätteet, tilan ahtaus jne.) 
ja julkisiin palveluihin, saavutettavuuteen, turvallisuuteen jne. liittyvät puutteet, menettävät 
vetovoimaansa ja köyhtyvät.

Köyhtymistä lisäävät usein vielä energiahuoltoon liittyvät ongelmat. Energian hinnan nousu 
saa varmasti aikaan energiankulutuksen järkeistämistä (energiaa säästävien toimenpiteiden ja 
tekniikan toteuttaminen, kestävien energialähteiden käyttöönottaminen, uusien 
energialähteiden kehittäminen jne.), mutta pienet tulot, energian korkea hinta, 
soveltumattomat lämmitys- ja eristysjärjestelmät saavat yhdessä aikaan ”energiaköyhyyttä” 1
ja energiansaantiin liittyvää syrjäytymistä. On tärkeää huomioida se, että suurimmat 
mahdollisuudet energiansäästöön on asuntoalalla, jossa säästömahdollisuuksien arvioidaan 

  
1 Energiaköyhyydestä puhutaan silloin, kun energiansaantiin käytetään yli 10 prosenttia tuloista.
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olevan 27 prosenttia käytetystä energiasta, kuten Euroopan komissio korostaa energiaa 
koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Asiassa on myös huomioitava vaikutus, joka kaupunkien laajenemisella on niiden tilanteeseen. 
Kaupunkien keskustojen tyhjeneminen ja reuna-alueiden kaupungistuminen saavat aikaan 
lukuisia järjestelyongelmia vaikuttaen erityisesti liikennejärjestelyihin (julkisten 
liikennevälineiden ruuhkautuminen, riippuvuus yksityisauton käytöstä), ympäristön suojeluun 
(energian kulutuksen kasvu, yksityisautojen aiheuttama saastuminen) ja palvelujen saantiin, 
millä puolestaan on vaikutusta kaupungin ja sen asukkaiden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
tilanteeseen.

Asuntojen kiinnostavuuteen vaikuttaa mahdollisuus käyttää tehokkaita, edullisia ja toimivia 
liikennevälineitä kodin ja työpaikan välisessä liikenteessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
koko väestölle tarjotaan mahdollisuus käyttää liikennevälineitä, joilla voidaan korvata 
yksityisautojen käyttö.

Lisäksi on ensisijaisen tärkeää, että asuntoasioihin liitetään hyvät mahdollisuudet käyttää 
palveluja (erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, koulutuspalveluja, kaupat ja julkishallinnon 
palvelut). Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota epäedullisessa asemassa 
oleviin kaupunginosiin, joissa on vähän lähipalveluja ja joista on huonot yhteydet kauempana 
sijaitseviin palveluihin.  

Kaupunkien turvallisuudella on myös merkittävä asema eurooppalaisten kaupunkien 
vetovoimalle. Tämän vuoksi on tärkeää laatia rikollisuutta torjuvia toimintaperiaatteita 
erityisesti epäedullisessa asemassa olevia kaupunginosia varten. Julkisten tilojen ja alueiden 
kunnostamisella voidaan esimerkiksi torjua rikollisuutta ja varmistaa parempi turvallisuus. 
Näiden toimintaperiaatteiden täytäntöön panemiseksi on välttämätöntä, että käytössä on 
korkealaatuisia tietoja ja tilastoja, joiden avulla toteutettavaa politiikkaa voidaan kohdentaa 
paremmin. 
On myös korostettava merkitystä, joka sähkön- ja kaasunjakelun sekä vesi- ja jätevesihuollon 
infrastruktuurin turvallisuudella on paitsi näiden palvelujen saatavuuden kannalta, myös siltä 
kannalta, miten turvallisia nykyiset järjestelmät ja kunnostuksessa käytettävät tekniikat ovat. 
Tällä on erityistä merkitystä Keski- ja Itä-Euroopan uusissa jäsenvaltioissa, joissa 
rakennuskanta vaatii useimmissa tapauksissa voimassa olevien turvallisuusstandardien 
mukaista kunnostamista.

3. Koordinointi
Tilanteessa, jossa erilaisilla ongelmilla on keskinäistä vaikutusta, on välttämätöntä noudattaa 
toissijaisuusperiaatteeseen ja läheisyysperiaatteeseen tiukasti nojautuvaa integroitua 
lähestymistapaa, jonka avulla varmistettaisiin kaupunkialueiden elämänlaadun ja vetovoiman 
kannalta ensisijaisten tekijöiden samanaikainen täytäntöönpano Lissabonin ja Göteborgin 
strategioiden mukaista yhteistä ja osallistavaa menetelmää soveltaen.

Tällaista lähestymistapaa pystyvät parhaiten soveltamaan paikallisviranomaiset, joilla on 
kokonaisnäkemystä asiasta, jotka voivat varmistaa kaupunkialueella toteutettavien 
toimintaperiaatteiden ja aloitteiden optimaalisen koordinoinnin ja joilla on pitkän ajan 
näkemys kaupungin kehittämisestä.

Lähestymistavan tukemiseksi on tarpeen toteuttaa koordinointia, joka on monialaista 
(kaikkien asuntoasioita koskevien EU-politiikan alojen välistä), eri tasojen välistä 
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(asuntoasioita EU-tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla käsittelevät tahot) ja eri 
sektoreita yhdistävää (julkisviranomaiset, sosiaalis-taloudelliset toimijat ja 
kansalaisyhteiskunta).
Lisäksi kaupungeilla, alueilla ja jäsenvaltioilla on oltava mekanismi, jonka avulla vaihdetaan 
asuntopolitiikkaa koskevia kokemuksia ja tietoja hyvistä käytännöistä sekä kokemuksia 
URBACT-ohjelmasta, joka käsittää tällä hetkellä 17 teemaverkostoa ja useita työryhmiä.
Erityisesti on hyödynnettävä ja levitettävä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten toteuttamia parhaita käytäntöjä edellä mainitun strategian kehittämiseksi 
konkreettisesti eri viiteyhteydet huomioiden. Mekanismin avulla voidaan luoda jatkuvan 
oppimisen järjestelmä, ja se on yksi tärkeimmistä unionin tasolla lisäarvoa luovista tekijöistä.
Asian moniulotteisuudesta ja tarpeesta suunnitella ja toteuttaa paikallistason integroitu 
lähestymistapa johtuen yhteisön tuoma lisäarvo kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin 
valmiuksiin nähden ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että ryhdyttäisiin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin, joilla ei pystyttäisi vastaamaan kaupunkien moninaisiin tarpeisiin 
ja tilanteisiin, vaan pikemminkin toteutettaisiin järjestelmä, jolla tuettaisiin jäsenvaltioiden 
välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja siirtoa.


