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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a lakhatási és a regionális politikáról
(2006/2108(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a strukturális alapok 2007–2013 között érvényes szabályozására,

– tekintettel a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 
26-i állásfoglalására1,

– tekintettel a bővítéssel összefüggésben a városokkal kapcsolatos kérdésekről szóló 2005. 
október 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Kohéziós politika és a városok: a városok és az agglomerációk 
hozzájárulása a régiók növekedéséhez és foglalkoztatottságához” című bizottsági 
közleményre (COM(2006)0385),

– tekintettel a „Városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról” című bizottsági 
közleményre (COM(2005)0718),

– tekintettel az „Energiahatékonyság – avagy többet kevesebbel” című 2005. június 22-i 
bizottsági zöld könyvre (COM(2005)0265),

– tekintettel az Európa Tanács által elfogadott és átdolgozott Szociális Chartára (STE 163), 
amelyet 1996. május 3-án írtak alá Strasbourgban, 

– tekintettel az Európai Parlament városi lakásszolgáltatással foglalkozó 
képviselőcsoportok közötti csoportosulása által 2006. április 26-án elfogadott Európai 
Lakhatási Chartára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel a megfelelő és elérhető árú lakások hiánya közvetlenül befolyásolja a polgárok 
életét, nehezítve társadalmi beilleszkedésüket és mobilitásukat,

B. mivel öt európaiból négy városi környezetben él, miközben a lakáskérdés számos európai 
város számára súlyos gondot jelent: a kínálat nem megfelelő, amelyhez hozzájárulnak 
még a vásárlási és fenntartási költségek, valamint az épületek rossz állaga,

  
1 E napon elfogadott szövegek P6_TA(2006)0367
2 HL C 233. E 2006.9.28. 127. o.
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C. mivel a városi lakhatás kérdése a várostervezés tágabb kontextusába illeszkedik és 
összefügg egyes városrészek elszegényedése, a környezet romlása (víz- és 
levegőszennyezés, zaj, hulladék, zsúfoltság stb.), a közszolgáltatások nem megfelelő 
működése, a hozzáférhetőség vagy a közbiztonság stb. problémájával,

D. mivel a lakhatáshoz való hozzáférés nehézségei megalapozzák a társadalmi szegregációt 
és a gettósodást,

E. mivel az alacsony jövedelmek, a magas energiaárak, valamint a nem megfelelő fűtési 
rendszerek és szigetelés együtt az energiaszegénység jelenségéhez és az energiaellátásból 
való kirekesztettséghez vezet,

F. mivel a társadalmi kirekesztés az európai szociális modellel ellentétes,  

G. mivel a városok terjeszkedése számos társadalmi és gazdasági problémával jár, amely 
érinti a közlekedést (a tömegközlekedés zsúfoltsága, a személygépkocsi használatától 
való függés) a környezetvédelmet (növekvő energiafogyasztás, szennyezés) és a 
szolgáltatások hozzáférhetőségét,

H. mivel fontos a rozsdaövezetek (brownfield sites) regenerálása és a zöldmezős területek 
(greenfield sites) védelme,

I. mivel a kohéziós politika pénzügyi eszközei hozzájárulnak a városfejlesztéshez, mert 
támogatják a közterek rehabilitációját, a közbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedések 
végrehajtását, az energia- és vízfelhasználás hatékonyságát elősegítő intézkedések 
kidolgozását, a társadalmi beilleszkedés ügyét stb.,

J. mivel külön problémát jelentenek az előre gyártott elemekből épített nagy lakóházak 
egyrészt a lakáskörülmények minősége, másrészt az infrastruktúrák felújításának 
nehézsége (a karbantartási és a felújítási munkák finanszírozása, valamint a megfelelő 
műszaki és technológiai eljárások megtalálása) tekintetében,

K. mivel az ERFA új szabályozása alapján az új tagállamokban lévő lakások több speciális 
esetben jogosultakká váltak a támogatásra1, 

L. mivel problémákat vet fel a lakások tulajdonjoga, különösen a néhány új tagállamban a 
közelmúltban lezajlott privatizáció következtében,

M. emlékeztetve az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységeket támogató hetedik keretprogramjára,

N. emlékeztetve a JEREMIE (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai 
források) és a JESSICA (a városi térségekbe irányuló fenntartható beruházások közös 
európai támogatása) pénzügyi kezdeményezésekre, amelyeket az Európai Beruházási 
Bankkal (EBB) és az Európai Beruházási Alappal (EBA) együttműködve hajtanak végre, 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról: 7. cikk (2) 
bekezdés és (5) és (6) preambulumbekezdés.
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O. mivel a lakásszektor jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatásban az építőipar terén 
csakúgy, mint a felújítás, a területrendezés, a közelségi szolgáltatások biztosítása és a 
pénzügyi szolgáltatások terén,

1. úgy véli, hogy a megfelelő minőségű és megfizethető árú lakáshoz való jog az Európai 
Unió valamennyi polgárának alapjoga, amelyet elismer számos nemzetközi charta és a 
tagállamok alkotmányai is;

2. kéri azoknak a normáknak a kidolgozását európai szinten, amelyek meghatározzák a 
„megfelelő lakás” fogalmát;

3. hangsúlyozza, fontos, hogy az EU elfogadjon egy Európai Lakhatási Chartát az Európai 
Parlament városi lakásszolgáltatással foglalkozó képviselőcsoportok közötti 
csoportosulása által elvégzett munka, valamint a részt vevő képviselőcsoportok által 
jóváhagyott charta alapján;  

4. ragaszkodik ahhoz, hogy  – a lisszaboni stratégiával összefüggésben – erősíteni kell a 
lakhatás támogatásához való jogot, valamint minden szociális jogot annak érdekében, 
hogy a munkavállalók számára valódi lehetőség legyen a mobilitás;

5. kéri az Európai Bizottságot, hogy a lakhatás kérdését foglalja bele a városokról és a 
régiók fenntartható fejlődéséről szóló eszmecserébe, valamint annak a szolgálatok közötti 
munkacsoportnak a munkaprogramjába, amelynek a városi dimenziót érintő politikák 
összehangolása a feladata;

6. hangsúlyozza a biztonsággal kapcsolatos kérdések fontosságát:
• a bűnözés tekintetében különösen a hátrányos helyzetű negyedekben,
• az épületek tekintetében (az építéssel és a felhasználással kapcsolatos normák),
• az elektromos, a gázvezeték-, továbbá a vízvezeték- és a csatornahálózat tekintetében 

(a meglévő rendszerek és a rehabilitációs technológiák biztonságossága); 

7. hangsúlyozza, hogy a lakhatásról szóló vitát ki kell terjeszteni a nem városi lakhatásra is;

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy a lakhatási költségekről szóló diagnózisát pontosítsa és 
vegye tekintetbe jobban a lakások birtokbavételének sokféle módját, valamint 
közelebbről vizsgálja meg a lakhatás kérdését a népesség elöregedésének, a hagyományos 
családi struktúrák megváltozásának és a fiatalok sajátos helyzetének átfogó 
perspektívájából;

9. úgy véli, hogy a lakhatást befolyásoló tényezők összetettsége miatt integrált – a 
szubszidiaritás és a közelség elvének megfelelő –megközelítést kell alkalmazni, amely 
biztosítaná a különböző alkotóelemek egy időben történő végrehajtását, javítva az 
életminőséget és a városi környezetek vonzerejét;  

10. úgy véli továbbá, hogy egy ilyen megközelítésnek nagyobb esélye van a sikerre, ha a 
helyi hatóságok alkalmazzák, amelyek képesek az agglomerációban végrehajtott 
kezdeményezések és politikák összességének átlátására és optimális összehangolására, és 
hosszú távú elképzelésük van az agglomeráció fejlesztéséről; ezért bátorítja a 
tagállamokat, hogy a városokat vonják be az operatív programok keretében támogatható 
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városi fellépések társfinanszírozására szánt strukturális alapok programozásába és 
kezelésébe, valamint hogy a végrehajtással is a városokat bízzák meg;

11. ragaszkodik ahhoz, hogy szükség van a helyi, regionális és kormányzati hatóságok 
különböző szintjei közötti párbeszédre és egyeztetésre annak érdekében, hogy a 
horizontális (a lakhatást érintő valamennyi politika közötti), a vertikális (a különböző –
európai, nemzeti, helyi – szinteken a lakhatással foglalkozó szereplők közötti) és az
átfogó (a hatóságok, a társadalmi, gazdasági szereplők és a civil társadalom közötti) 
koordinációnak köszönhetően biztosítható legyen az állami beavatkozás koherenciája; 

12. szorgalmazza a lakhatást érintő pénzmozgások és politikák fokozottabb összehangolását, 
nevezetesen azt, hogy az ERFA által, a JESSICA és JEREMIE pénzügyi eszközök által, a 
7. kutatási és fejlesztési keretprogram által, valamint más, a lakhatásra és a városi 
újjáépítésre vonatkozó közösségi, nemzeti és helyi szintű kezdeményezés által támogatott 
fellépések egészítsék ki egymást;

13. szorgalmazza, hogy az érintett tagállamok teljes egészében használják ki az ERFA által a 
lakhatás terén a rendelkezésükre bocsátott alapokat; 

14. megerősíti, hogy támogatja a hatóságok, a társadalmi-gazdasági szereplők és a civil 
társadalom közötti partnerség megszilárdítását (a köz- és a magánszféra partnerségét –
PPP); 

15. támogatja a Bizottság kampányát, amelynek célja, hogy a fenntartható energia érdekében 
tudatosítsa az európai polgárokban a háztartási energiafogyasztás csökkentésének 
fontosságát; szorgalmazza, hogy a Bizottság indítson egy nagyszabású tájékoztató jellegű 
kampányt az energiahatékonyságot támogató cselekvési terve keretében;

16. kéri a Bizottságot, hogy a lakásszektorban könnyítse meg azoknak az új, hatékonyabb 
technológiáknak és építőipari termékeknek a terjesztését, amelyek lehetővé teszik az 
energiafogyasztás csökkentését; 

17. szorgalmazza, hogy a Bizottság hatékonyan folytassa a SAVE1 program keretében a 
szociális lakásszektor számára indított kísérleti fellépést annak érdekében, hogy 
támogassa és terjessze az energiahatékonyság terén kiválasztott példaértékű projekteket;

18. hangsúlyozza a lakhatási politikával kapcsolatos jó gyakorlatok cseréjének fontosságát, 
és szorgalmazza, hogy a Bizottság az URBACT program keretében létrehozott 
hálózatokhoz hasonló tematikus hálózatokat hozzon létre a lakhatás területén is; ebben az 
összefüggésben érdeklődéssel fogadja a Bizottság „Régiók a gazdasági változásért” című 
közleményét (COM(2006)0675) és nagyon várja e kezdeményezés végrehajtása 
módozatainak bemutatását; 

19. szorgalmazza, hogy a Bizottság hozzon létre egy internetes oldalt, amely az 
együttműködésnek, az információk és a jó gyakorlatok cseréjének fóruma lehet hasonlóan 
a városi politikákat ismertető európai hálózathoz (EUKN – Európai Városok 
Tudáshálózata);

  
1 SAVE – az energiahatékonyságot támogató többéves program.
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20. kéri a Bizottságot, hogy készíttessen egy tanulmányt, amely felmérné a különböző 
tagállamokban (EU-27) a hatáskörök és felelősségek megoszlását a nemzeti, regionális és 
helyi szint között, valamint a lakhatásra vonatkozó jogi keretet, továbbá lehetővé tenné a 
tudatos döntések meghozatalát és az EU lakhatással kapcsolatos lehetséges 
mozgásterének megállapítását annak érdekében, hogy a közösségi intézkedések valódi 
hozzáadott értéket hordozzanak a nemzeti, a regionális és a helyi intézkedésekhez képest;

21. fokozottan támogatja a bürokrácia valamennyi szinten történő egyszerűsítésének 
gondolatát annak érdekében, hogy a területtervezés és -kezelés hatékonyabbá váljon; 

22. hangsúlyozza az ezen a területen működő szereplők képzésének fontosságát, amelynek 
része a várostervezéssel kapcsolatos külön felkészítés, és szorgalmazza az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében megvalósuló képzéseket;

23. hangsúlyozza, hogy a területkezeléssel foglalkozó hatóságoknak – a területrendezési 
politikák meghatározásának és az intézkedések tervezésének fázisában – a fogyatékkal 
élőkre való tekintettel figyelembe kell venniük az akadálymentesítést;

24. szorgalmazza, hogy az EBB és a Bizottság a JEREMIE programon belül dolgozzon ki 
egy stratégiát, amely az építőipari ágazat fellendülését segítené elsősorban az új 
tagállamokban, és a városfejlesztési projektekhez kapcsolódó helyi és regionális források 
mozgósításával strukturális támogatást biztosítana a lakásszolgáltatás fejlesztéséhez;

25. ösztönzi a nemzeti és a helyi szintű hatóságokat, hogy mérjék fel a tagállamokban lévő 
városok és területek helyzetének sokféleségét; 

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint 
a tagállamok kormányainak, a Régiók Bizottságának és a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Jóllehet a lakhatással kapcsolatban a Szerződés nem ruház külön hatásköröket az Európai 
Unióra, számos közösségi politika (főként a környezetvédelmi, az energia-, a közlekedés-, 
illetve a szociálpolitika, továbbá a közös piacot elősegítő intézkedések) közvetlen vagy 
közvetett hatással vannak a lakhatási körülményekre az EU különböző tagállamaiban.

Ugyanakkor a 2007-2013-as időszakra érvényes ERFA-rendelet az új tagállamokban a 7. 
cikk, 2) pontja, illetve az (5), (6) és (9) preambulumbekezdés értelmében egy sor esetben a 
támogatható területek közé sorolta a lakásszolgáltatást, a lakhatással kapcsolatos felelősség 
egy részét az Unióra ruházva. 

A lakhatás ugyanakkor egy átfogóbb kérdéskör része, amelynek középpontjában a városok 
vonzereje, növekedési és munkahely-teremtési potenciáljuk növelése áll, és így összefügg a 
lisszaboni menetrend végrehajtásához való hozzájárulásukkal is.  A városok hozzájárulása a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a kohézióra vonatkozó közösségi 
iránymutatásokban is kiemelt helyen szerepel.
Az Európai Parlament több állásfoglalásában1 is sürgette a városi környezet fejlődését 
ösztönző konkrét intézkedéseket, valamint a helyi szintű döntéshozók felelősségének 
kiterjesztését, akiknek városrendezési és közlekedési terveket kellene készíteniük városaik 
mindennapjainak javítása érdekében.
Emellett az Európai Parlament városi lakásszolgáltatással foglalkozó képviselőcsoportok 
közötti csoportosulása által 2006. április 26-án elfogadott Európai Lakhatási Charta a 
lakhatást alapvető szükségletként, illetve olyan alapvető szociális jogként határozza meg, 
amely az európai szociális modell egyik alapköve, és egyúttal az emberi méltóság része.
Ebben az összefüggésben fontos lenne azonosítani a lakhatásra hatással bíró tényezőket, hogy 
„szociálisan felelős” politikát alakíthassunk ki, és mindenki számára hozzáférhetővé tegyük a 
lakhatást. Olyan jelenségek orvoslásról van szó, mint a térbeli szegregáció, illetve a 
„gettósodás”; valamint a népesség elöregedéséhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal való szembenézés, a lakhatást ugyanakkor a városok fenntartható fejlődésének 
tágabb perspektívájába illesztve.
E jelentés a lakhatással kapcsolatos kérdéseket a következő három tengely köré kívánja 
összpontosítani:
1. a szociális dimenzió

2. a környezeti és energetikai dimenzió
3. a koordináció dimenziója

1. A szociális dimenzió
A megfelelő, elérhető árú lakások hiánya, amelyeket ugyanakkor az Európai Lakhatási Charta 

  
1 A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló európai parlamenti állásfoglalás (2006/2061/(INI)) 
és a bővítéssel összefüggésben a városokkal kapcsolatos kérdésekről szóló európai parlamenti állásfoglalás 
(2004/2258/(INI))
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az alapvető jogok körébe sorol, közvetlen kihatással van az európai polgárok életére, 
korlátozva társadalmi beilleszkedési esélyeiket, illetve továbbtanulási, továbbképzési,
valamint szakmai fejlődési lehetőségeiket.
Mindez pedig hatással van a versenyképességre, a foglalkoztatásra és általában a gazdasági 
fejlődés egészére Az elmúlt évtizedben a lakásárak az EU szinte valamennyi tagállamában 
folyamatosan emelkedtek. Az áremelkedés következtében a háztartások más javakból 
kevesebbet tudnak fogyasztani, ami hosszú távon lelassítja a fenntartható növekedést.
A lakhatás hozzáférhetőségével és minőségével kapcsolatos problémák elsősorban társadalmi 
szegregációs problémákat okoznak: a leghátrányosabb helyzetűek a problémás zónákban 
maradnak, illetve továbbra is azokba költöznek, míg a jobb módúak más negyedekbe 
költöznek át. E tendencia keretében kell vizsgálni a hajléktalan-jelenséget, illetve az Európai 
Unió más régióiból, illetve harmadik országokból érkező migránsok társadalmi 
beilleszkedésének problémáját is, valamint a külvárosok problémáit, amelyek több tagállam 
városaiban is sorozatos erőszakos cselekményekben nyilvánulnak meg.

Ebben az összefüggésben a kultúra értékes eszköznek bizonyulhat a városokat és 
külvárosaikat alkotó különböző közösségek integrációjának elősegítésében. A kulturális 
központok kialakítása, illetve a városnegyedek közötti együttműködési projektek létrehozása 
lehetővé teszi a kultúraközi párbeszéd kialakítását, különösen azokban a városokban és 
külvárosokban, ahol a bevándorlók magas arányban vannak jelen, és ahol az integrációs 
problémák a legmarkánsabban mutatkoznak meg. A kulturális tevékenységeket tehát fontos 
belefoglalni a várostervezés és a városrehabilitáció integrált megközelítésébe.
A társadalmi kirekesztés ellentétes az európai szociális modellel, amely minden európai 
polgárnak jövő-perspektívákat kíván kínálni. Nagyobb társadalmi kohézió garantálására van 
tehát szükség, különös figyelmet fordítva a fiatalok és az idősek beilleszkedésének 
elősegítésére. Mindez a történelmi központ és a perifériák, a jómódú és a hátrányos helyzetű 
városnegyedek, a városi területek és a hátország közötti viszony átértékelésének keretében 
valósulhat meg.
Megjegyzendő továbbá az is, hogy a lakásszektor önmagában jelentős foglalkoztatási tényezőt 
képvisel mind az építőipar területén, mind pedig a felújítás, a területrendezés, a közelségi 
szolgáltatások és a pénzügyi szolgáltatások területén.

2. A környezeti és energetikai dimenzió
A városi lakásfejlesztési stratégia az általános városfejlesztési stratégia tágabb kontextusába 
illeszkedik. A lakhatási problémák nem korlátozódnak a klasszikus értelemben vett építészeti 
és területrendezési kérdésekre, hanem alapvető hatással van rájuk a rossz várostervezés is, 
amelynek következtében egyes városnegyedek a környezetminőség romlása (levegő- és 
vízszennyezés, zaj, hulladékok, zsúfoltság stb.), illetve a közszolgáltatások, az elérhetőség, a 
közbiztonság stb. nem megfelelő működése miatt fokozatosan elveszítik vonzerejüket és az 
elszegényednek.
E leszakadási folyamatot gyakran energiaellátási problémák is súlyosbítják. Az emelkedő 
energiaárak egyik oldalról az energiafelhasználás racionalizálását eredményezik 
(energiatakarékosságot ösztönző intézkedések és technológiák bevezetése, fenntartható 
energiatermelés, új energiaforrások fejlesztése stb.), de a másik oldalról az alacsony 
jövedelmek, a magas energiaárak és a nem megfelelő fűtési és szigetelési rendszerek együttes 
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hatása az „energiaszegénység”1 jelenségéhez és az energiaellátásból való kirekesztettséghez 
vezet. Érdemes végiggondolni, hogy a legnagyobb mértékű energiatakarékosságra a 
lakásszektorban van lehetőség, ahol becslések szerint a felhasznált energia 27%-a 
megtakarítható lenne, ahogy azt az Európai Bizottság energiával kapcsolatos cselekvési 
tervében hangsúlyozza.
Meg kell említeni a városok terjeszkedésének hatását a városi életkörülményekre. A 
központból való kiköltözés és a perifériák növekedése számos városszervezési problémát 
okoz, amelyek főként a közlekedés (a tömegközlekedés zsúfoltsága, a személygépkocsi 
használatától való függés), a környezetvédelem (növekvő energiafogyasztás, a 
személygépjárművek szennyező hatása), illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
éreztetik hatásukat, s ez befolyásolja a város és lakóinak szociális és gazdasági helyzetét is.
A vonzó lakáslehetőség feltételezi a hatékony, kevéssé költséges és praktikus közlekedési 
eszközök meglétét, amelyek összekötik a lakóhelyeket a munkahelyekkel. Éppen ezért a 
népesség egészének biztosítani kell a személygépjárművek helyettesítésére alkalmas 
közlekedési eszközöket.
Ezen túlmenően alapvető jelentőségű a lakások megfelelő hozzáférése a szolgáltatásokhoz is 
(különös tekintettel a szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, a képzésre, a kereskedelmi 
egységekre és a közigazgatásra). E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetű városnegyedekre, amelyek gyakran igen gyengén vannak ellátva a közelben elérhető 
szolgáltatásokkal, a távoli szolgáltatásokkal pedig rossz az összeköttetésük.  

A városi közbiztonság ugyancsak fontos tényezője az európai városok vonzerejének. Éppen 
ezért nagy jelentősége van a bűnüldözési politikák kidolgozásának, különösen a hátrányos 
helyzetű negyedekben. A közterületek felújítása például segítheti a bűnmegelőzést, illetve a 
jobb közbiztonság kialakítását. A hasonló politikák megvalósítása azonban csak olyan 
minőségi információk, illetve statisztikák birtokában lehetséges, amelyek lehetővé teszik a 
politikák célzott alakítását. 

Hangsúlyozni kell ezen felül a villamos energia és földgázelosztó, illetve a vízellátó és 
csatornázási infrastruktúrák biztonságának fontosságát is, mind a hozzáférés biztonsága, mind 
a meglévő rendszerek és víztisztítási technológiák biztonságossága szempontjából. Mindez 
elsősorban az új közép- és kelet-európai tagállamokban sürgető feladat, ahol a létesítményeket 
az esetek többségében a hatályos biztonsági normákhoz kell igazítani.

3. A koordináció dimenziója
A fent vázolt kontextusban, amelyben a különböző problémák egymást keresztezik és 
egymással összefonódnak, integrált – mélyen a szubszidiaritás és a közelség elvében 
gyökerező – megközelítés alkalmazására van szükség, amely lehetővé teszi a városi 
környezetek életminőségét és vonzerejét biztosító különböző meghatározó elemek egy időben 
történő megvalósítását, egy olyan közös részvételen alapuló módszer alkalmazásával, amely a 
lisszaboni, illetve göteborgi stratégia keretébe illeszkedik.
Hasonló megközelítések kidolgozására leginkább a helyi szintű hatóságok alkalmasak, 
amelyek képesek az agglomerációban végrehajtott kezdeményezések és politikák 
összességének átlátására és optimális összehangolására, és hosszú távú elképzelésük van az 

  
1 Akkor beszélünk „energiaszegénységről”, amikor az energiaszámlák kifizetése a jövedelem több mint 10%-át 
emészti fel.
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agglomeráció fejlesztéséről.
E megközelítés támogatása érdekében biztosítani kell a (lakhatásra vonatkozó különböző 
közösségi politikák közötti) horizontális, a (különböző – európai, nemzeti, helyi – szinteken 
lakásszolgáltatással foglalkozó szereplők közötti) vertikális, illetve az (állami hatóságok, a 
gazdasági-társadalmi szereplők és a civil társadalom közötti) átfogó koordinációt. 
Ezen túlmenően a városoknak, a régióknak és a tagállamoknak rendelkezniük kell a 
lakásszolgáltatásra vonatkozó tapasztalatok és a „bevált gyakorlatok”, illetve az immár 17 
tematikus hálózatot és több munkacsoportot magába foglaló URBACT program tanulságainak 
kicserélését biztosító mechanizmusokkal.
Nevezetesen gondoskodni kell a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által megvalósított 
bevált gyakorlatok közzétételéről és terjesztéséről, amelyekből kiindulva – a különböző 
referencia-kontextusok figyelembe vételével – konkrétan kifejleszthető a fentiekben kifejtett 
stratégia. Ez a mechanizmus lehetővé teszi egy továbbképzési ciklus kialakítását, és az 
európai szinten megjelenő hozzáadott érték egyik alapvető forrásává válhat.

Ugyanakkor – tekintettel a téma összetettségére, valamint arra, hogy az integrált 
megközelítést helyi szinten kell kidolgozni, illetve megvalósítani – a közösségi hozzájárulás 
hozzáadott értéke a nemzeti, regionális illetve helyi kompetenciákhoz képest nem a 
jogalkotásban jelenne meg – ez egyébként sem tudna megfelelni a városok különféle 
szükségleteinek és helyzeteinek –, hanem egy olyan rendszer kialakításában, amely támogatja 
a bevált gyakorlatok kicserélését és átültetését a tagállamok között.


