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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az európai polgárok egyéni jogaira, 
a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásról, a beérkezett petíciók 
alapján (00/00 és 001/00 petíció)
(2008/2248(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 00/00. számú petícióra,

– tekintettel a 001/00. számú petícióra,

– tekintettel az EK-Szerződés 194. cikkében foglalt, petícióhoz való jogra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 192. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. mivel a petíciós folyamat Európa polgárai és lakói számára módot ad arra, hogy 
sérelmeikre nem bírósági úton nyerjenek jogorvoslatot, amennyiben a sérelmek az 
Európai Unió tevékenységi területeiből eredő kérdéseket érintenek,

B. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „az 
Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben 
tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban”,

C. mivel az EU-Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése szerint az Unió kötelezi magát az 
alapvető jogok tiszteletben tartására, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, 

D. mivel az EU-Szerződés 7. cikke rendelkezik azokról az eljárásokról, amelyekkel az Unió 
reagálhat a 6. cikk (1) bekezdésében említett alapelvek megsértésére és megoldást 
kereshet,

E. mivel a 7. cikk a Parlament számára is jogot biztosít arra, hogy indokolással ellátott
javaslatot nyújtson be a Tanácsnak annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy valamely 
tagállam részéről fennáll-e az Unió alapjait képező értékek súlyos megsértésének 
egyértelmű veszélye,

F. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke garantálja a magán- és a családi élet 
védelmét, a polgárok otthonának védelmét is beleértve, és mivel az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikke ugyanezeket a 
jogokat biztosítja, és egyértelművé teszi, hogy „e jog gyakorlásába hatóság csak a 
törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus 
társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte 
érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök 
védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges”; mivel 
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a Parlament, a Tanács és a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a Chartát 
valamennyi tevékenysége során tiszteletben tartja,

G. mivel a tulajdonhoz való jogot az európai polgárok egyik alapvető jogaként ismeri el az 
Alapjogi Charta 17. cikke, amely úgy rendelkezik, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt 
örökül hagyja”, hogy „tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez 
közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal 
elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett 
történik”, valamint hogy „a tulajdon használatát, az általános érdek által szükségessé tett 
mértékben, törvénnyel lehet szabályozni”,

H. mivel az EK-Szerződés 18. cikke előírja, hogy „az e szerződésben és a végrehajtására 
hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós 
polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz”,

I. mivel a 295. cikk szerint az EK-Szerződés „nem sértheti a tagállamokban fennálló 
tulajdoni rendet”, és mivel a Bíróság ítélkezési gyakorlata megerősítette, hogy e 
tekintetben a tagállamok hatáskörét mindig a közösségi jog alapvető elveivel 
összefüggésben kell alkalmazni, amilyen például az áruk, a személyek, a szolgáltatások 
és a tőke szabad mozgása (lásd a C-119/75. sz. Terrapin kontra Terranova ügyben hozott 
1976. június 22-i ítéletet [1976] EBHT 1039),

J. mivel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény első 
kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke kimondja, hogy „minden természetes vagy jogi 
személynek joga van javai tiszteletben tartásához”, hogy „senkit sem lehet tulajdonától 
megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, 
valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik”, valamint hogy „az államok 
jogát” csak „olyan törvények alkalmazásában” lehet gyakorolni, „melyeket szükségesnek 
ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő használatát szabályozhassák, 
illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák”,

K. mivel a Parlament úgy véli, hogy a jogszerűen szerzett magántulajdonról megfelelő 
eljárás és ellentételezés nélkül való lemondásra irányuló kötelezettség, és emellett a nem 
igényelt és gyakran szükségtelen infrastrukturális fejlesztések önkényes költségeinek 
megfizetésére vonatkozó kötelezettség az egyének alapvető jogainak megsértését jelenti 
az emberi jogok és alapvető szabadságok európai egyezménye és az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata értelmében (lásd például az Aka kontra 
Törökország ügyet1),

L. mivel a jelenlegi parlamenti időszak során a Petíciós Bizottság a hozzá érkezett petíciók
nagy számára válaszul alapos vizsgálatokat folytatott és háromszor tett jelentést az 
európai polgárok jogszerűen szerzett tulajdonához való törvényes jogainak megsértése 
mértékéről Spanyolországban, és részletesen bemutatta a fenntartható fejlődés, a 
környezetvédelem, a vízminőség és vízellátás aláaknázásával, az urbanizációs 

                                               
1 Az 1998. szeptember 23-i ítélet; lásd még a Parlament 2007. június 21-i állásfoglalását az andalúziai, valenciai 
és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében tett tényfeltáró látogatás eredményeiről (HL C 146. E, 
2008.6.12., 340. o.).
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szerződésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal és az urbanizációs eljárások terén 
sok spanyolországi helyi és regionális hatóság részéről tapasztalt elégtelen ellenőrzéssel 
kapcsolatos aggályait1,

M. mivel egyre több bizonyíték utal arra, hogy a spanyolországi igazságügyi hatóságok 
elkezdtek reagálni a sok part menti területen zajló túlzott urbanizációból eredő kihívással, 
különösen az olyan korrupt helyi tisztviselőkkel kapcsolatos nyomozások és a velük 
szembeni vádemelések révén, akik tetteikkel elősegítették az európai polgárok számára 
hátrányos, példátlan és szabályozatlan városi fejlesztéseket, és ezáltal visszavonhatatlanul 
károsították Spanyolország sok régiójának biológiai sokféleségét és környezeti 
integritását; mivel a Parlament viszont azt vette észre, hogy az eljárások továbbra is 
felháborítóan lassúak, és a meghozott ítéleteket sok esetben nem lehet úgy végrehajtani, 
hogy ezzel elégtételt adjanak az ilyen visszaélések áldozatainak,

N. mivel az ilyen széles körű tevékenység, amely az alkalmatlan és időnként indokolatlan, 
sok esetben az európai jogi aktusok célkitűzéseivel ellentétes jogszabályok révén a 
felelőtlen helyi hatóságok támogatását élvezi, sokat ártott a Spanyolországról kialakított 
képnek és az ország európai gazdasági és politikai érdekeinek,

O. mivel a regionális ombudsmanok – igen nehéz körülmények között – rendszeresen 
felléptek az európai polgárok érdekeinek védelmében a városfejlesztési visszaélésekkel 
kapcsolatos ügyekben, jóllehet erőfeszítéseiket a regionális kormányzatok általában nem 
méltányolták,

P. mivel a spanyol alkotmány 33. cikke hivatkozik az egyének tulajdonhoz való jogára, és 
mivel az említett cikkről az alkotmánybíróság soha nem adott átfogó értelmezést, 
konkrétan a tulajdon társadalmi felhasználásra való rendelkezésre bocsátása tekintetében, 
szemben az egyének jogszerűen szerzett lakás- és ingatlantulajdonhoz való jogaival,

Q. mivel Spanyolország nemzeti kormányának kötelessége alkalmazni az EK-Szerződést, 
megvédeni az európai jogot és területén biztosítani annak teljes körű alkalmazását, 
tekintet nélkül a politikai hatóságok belső szerveződésére, amint azt a Spanyol Királyság 
alkotmánya megállapítja,

R. mivel a Bizottság, az EK-Szerződés 226. cikkével ráruházott hatásköröknek megfelelően, 
a Bíróság előtt indított eljárást Spanyolország ellen egy olyan ügyben, amely a 
Spanyolországban történt túlzott városfejlesztési visszaélésekkel kapcsolatos, és amely 
közvetlenül érinti a közbeszerzésről szóló irányelvnek2 a valenciai hatóságok általi 
végrehajtását,

S. mivel a Bizottság a Petíciós Bizottság kérésére vizsgálatot indított több mint 250 olyan 
városfejlesztési projekt ügyében, amelyekről az illetékes vízügyi hatóságok és 

                                               
1 Lásd a fent említett 2007. június 21-i állásfoglalást és a 2005. december 13-i állásfoglalást a LRAU-ként (Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística – a fejlesztési tevékenységekről szóló törvény) ismertté vált valenciai 
városrendezési törvénnyel való állítólagos visszaélésről, és annak európai állampolgárokra gyakorolt hatásáról 
(609/2003., 732/2003., 985/2002., 111272002., 107/2004. számú és más petíciók) (HL C 286. E, 2006.11.23., 
225. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.).
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folyószabályozási hatóságok negatív véleményt adtak, és amelyek jóváhagyása 
Andalúziában, Castilla-la-Manchában, Murciában és Valenciában még függőben van,

T. mivel azonban a spanyolországi városfejlesztési visszaélések sok, dokumentált esetében a 
Bizottság nem lépett fel a kellő határozottsággal, ami nemcsak a környezetvédelmi jog 
elővigyázatossági elvének érvényesítésére vonatkozik, hanem az illetékes helyi vagy 
regionális hatóságok jogilag kötelező erejű aktusainak felületes értelmezésére is, amilyen 
például egy integrált városfejlesztési terv „ideiglenes jóváhagyása” valamely helyi 
hatóság részéről,

U. mivel a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvnek1 – amelynek 3. cikkében 
kifejezetten szerepel az idegenforgalom és a területrendezés – a célkitűzése az, hogy 
gondoskodjon a környezet magas szintű védelméről és hozzájáruljon a környezetvédelmi 
szempontok bevonásához a tervek és programok előkészítésébe és elfogadásába, a 
fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében; és mivel a vízügy keretirányelv2

megköveteli a tagállamoktól, hogy akadályozzák meg vizeik állapotának további 
romlását és mozdítsák elő édesvízi készleteik fenntartható felhasználását,

V. mivel a Petíciós Bizottság egymást követő tényfeltáró látogatásai azt mutatták, hogy sok 
helyi és regionális hatóság (nemcsak a parti régiókban) rendszeresen és durván 
félreértelmezi ezeket a célkitűzéseket, amikor nagyarányú városfejlesztési programokat 
terjeszt elő vagy fogad el; mivel a petíciókban kifogásolt városfejlesztési tervek többsége 
vidéki földterületek beépíthető területté való átminősítésével kapcsolatos – ami jelentős 
gazdasági haszonnal jár a városfejlesztési ügynökök és a fejlesztők számára; és mivel sok 
esetben védett területekről, illetve a sérülékeny biológiai sokféleségük miatt védelemre 
szoruló területekről van szó, amelyeket a listáról levéve átminősítenek, vagy amelyek 
nem is szerepeltek a védett területek listáján, pontosan azért, hogy lehetővé tegyék az 
érintett terület urbanizációját,

W. mivel ilyen szempontok vegyülnek abba a visszaélésbe, amelyet európai polgárok ezrei 
tapasztalnak, akik a városfejlesztési ügynökök tervei következtében nemcsak jogszerűen 
szerzett tulajdonukat veszítették el, de még a tulajdonjogaikat közvetlenül érintő, 
kéretlen, gyakran szükségtelen és illetéktelen infrastrukturális projektek önkényes 
költségeit is kénytelenek voltak megfizetni, ami végső soron sok család számára 
pénzügyi és érzelmi téren egyaránt katasztrofális következményekkel járt,

X. mivel sok ezer európai polgár különböző körülmények között, helyi ügyvédek, 
várostervezők és építészek útján jóhiszeműen vásárolt tulajdont Spanyolországban, hogy 
utóbb azzal kelljen szembesülnie, hogy a lelkiismeretlen helyi hatóságok részéről 
városfejlesztési visszaéléseknek estek áldozatul, és ennek következtében tulajdonukat a 
lerombolás fenyegeti, mivel otthonukról kiderült, hogy illegálisan épült, és ezért 
értéktelen és eladhatatlan,

Y. mivel Spanyolország természetes földközi-tengeri szigetvilága és partvidéke az elmúlt 
évtizedben súlyos pusztítást szenvedett el, mivel a cement és a beton úgy átitatta ezeket a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
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régiókat, hogy ez nemcsak a sérülékeny partvidéki környezetet érintette – amelynek 
jelentős része a természetes élőhelyekről1/a Natura 2000-ről és a vadon élő madarakról2
szóló irányelvek szerint névleges védelmet élvez –, hanem sok helyen a társadalmi és 
kulturális tevékenységet is, ami kulturális identitásuk és örökségük, valamint környezeti 
integritásuk szempontjából tragikus, jóvátehetetlen veszteséget okozott, és mindennek az 
oka bizonyos helyi hatóságok és az építőipar egyes szereplőinek kapzsisága és spekulatív 
viselkedése volt, akiknek az e téren folytatott tevékenységükből tekintélyes nyereségre 
sikerült szert tenniük, amelynek legnagyobb részét exportálták3,

Z. mivel az építőipar, miután a gyors gazdasági növekedés éveiben túlzott profitra tett szert,
a pénzügyi piacok – részben a spekulatív lakásépítési vállalkozások által kiváltott –
jelenlegi összeomlásának elsők között esett áldozatul, és mivel ez nemcsak magukat az 
immár csőd előtt álló vállalatokat érinti, hanem az építőiparban dolgozó munkavállalók 
tízezreit is, akiknek most a munkanélküliséggel kell szembenézniük az eddig folytatott 
fenntarthatatlan városfejlesztési politikák miatt, amelyeknek most már ők is az áldozatai, 

1. felszólítja Spanyolország és az érintett régiók kormányát, hogy végezzenek alapos 
felülvizsgálatot és dolgozzák át az összes, az egyéni ingatlantulajdonosok jogaira 
vonatkozó jogszabályt, hogy véget vessenek az EK-Szerződésben, az Alapjogi 
Chartában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben és a vonatkozó EU-irányelvekben, valamint más, az EU-val kötött 
egyezményekben foglalt jogok és kötelességek megsértésének;

2. felszólítja az illetékes regionális hatóságokat, hogy hirdessenek moratóriumot minden 
olyan új urbanizációs tervre, amely nem tartja tiszteletben a környezetvédelmi 
fenntarthatóság és a társadalmi felelősség szigorú kritériumait, és amely nem garantálja a 
jogszerűen szerzett tulajdon jogos birtoklásának tiszteletben tartását, továbbá állítsanak le 
és vonjanak vissza minden olyan meglévő fejlesztést, ahol az EU jogában megállapított 
kritériumokat – konkrétan az urbanizációs szerződések odaítélését és a vízre és a 
környezetre vonatkozó rendelkezések betartását illetően – nem tartották tiszteletben, 
illetve nem alkalmazták;

3. szorgalmazza, hogy az illetékes nemzeti és regionális hatóságok hozzanak létre működő 
bírósági és közigazgatási mechanizmusokat a regionális ombudsmanok bevonásával, 
akiket felhatalmaznának arra, hogy módot adjanak a jogorvoslatra és a kártérítésre a 
városfejlesztési visszaélések áldozatai számára, akik a meglévő jogszabályok, mint 
például a Ley Reguladora de la Actividad Urbanística és a Ley Urbanística Valenciana 
rendelkezései alapján szenvedtek kárt;

4. felkéri az építési és városfejlesztési ágazatban érdekelt pénzügyi és kereskedelmi 
szerveket, hogy a politikai hatóságokkal együtt vegyenek részt aktívan a 
megoldáskeresésben a kiterjedt, fenntarthatatlan urbanizációból eredő meglévő 
problémákra, amelyek több százezer európai polgárt érintenek, akik úgy döntöttek, hogy 

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).
2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. 
o.).
3 Felhívjuk a figyelmet a Bank of Spain, a Greenpeace és a Transparency International közelmúltbeli 
jelentéseire.
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az EU-Szerződés rendelkezéseit kihasználva élnek azzal a 44. cikk szerinti jogukkal, 
hogy a származási országuktól eltérő EU-tagállamban telepedjenek le;

5. felszólítja az EU intézményeit, hogy amennyiben a spanyol hatóságok kérik, adjanak 
tanácsot és támogatást, hogy biztosítsák számukra az ahhoz szükséges eszközöket, hogy a 
kiterjedt urbanizáció által a polgárok életére gyakorolt katasztrofális hatást kellően rövid, 
ugyanakkor ésszerű időn belül, hatékonyan le tudják küzdeni;

6. egyidejűleg felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a közösségi jog alkalmazásának és 
az ebben az állásfoglalásban szereplő irányelvekben megállapított célkitűzéseknek a 
szigorú tiszteletben tartását, és lépjen fel határozottabban a spanyol hatóságokkal 
szemben, amikor úgy tűnik, hogy a helyi hatóságok közül sok nem tesz eleget az uniós 
polgárokkal kapcsolatos kötelességeinek;

7. aggodalmának és megdöbbenésének ad hangot amiatt, hogy a spanyolországi jogi és 
igazságügyi hatóságok jobbára felkészületlennek és alkalmatlannak mutatkoztak a 
kiterjedt urbanizáció által az emberek életére gyakorolt hatás kezelésére, amint azt a 
Parlamenthez és a kérdésért felelős bizottságához érkezett több ezer előterjesztés 
bebizonyította;

8. mindazonáltal úgy véli, hogy az urbanizációhoz kapcsolódó problémák közül sok a 
meglévő jogszabályokban foglalt egyéni tulajdonjoggal kapcsolatban az egyértelműség, a 
pontosság és a bizonyosság hiányából, valamint a környezetvédelmi jog helyes és 
következetes alkalmazásának hiányából eredeztethető, és hogy ez, a bírósági folyamat 
bizonyos fokú hanyagságával párosulva nemcsak hozzájárult a problémához, de a 
korrupció olyan járványos formáját is előidézte, amelynek elsődleges áldozata ismét az 
európai polgár volt, ugyanakkor a spanyol államnak is tekintélyes veszteségeket okozott;

9. tisztelettel adózik a regionális ombudsmanoknak („síndics de greuges”) és 
személyzetüknek és teljes mértékben támogatja tevékenységüket, valamint a kitartóbb 
államügyészeknek („fiscales”), akik a közelmúltban rendkívül sokat tettek azért, hogy 
helyreállítsák a kérdésben érintett intézmények némelyikének becsületét;

10. ugyancsak méltatja a petíciókat benyújtó személyek, a szövetségeik és a spanyol és nem 
spanyol állampolgárok tízezreit összefogó helyi közösségi társulások tevékenységét, akik 
felhívták a Parlament figyelmét ezekre a kérdésekre, és akik kulcsfontosságú szerepet 
töltöttek be szomszédaik és az ebben a hatalmas, összetett problémában érintett 
személyek alapvető jogainak védelmezésében;

11. emlékeztet arra, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv1 és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv kötelezővé tette a nyilvánossággal való 
konzultációt a tervek létrehozásának és kidolgozásának szakaszában, azaz nem azt 
követően, hogy a terveket a helyi hatóságok ténylegesen elfogadták – amint a Petíciós 
Bizottság figyelmébe ajánlott esetekben oly sokszor történt; ugyanezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy a meglévő tervek érdemi módosításakor szintén tiszteletben kell 
tartani ezt az eljárást, és a terveknek ugyancsak aktuálisnak kell lenniük, és nem lehetnek 
statisztikailag pontatlanok vagy elavultak;

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).



PR\755463HU.doc 9/9 PE416.354v01-00

HU

12. emlékeztet továbbá arra, hogy az 1083/2006/EK rendelet1 91. cikke felhatalmazza a 
Bizottságot a strukturális támogatás kifizetésének megszakítására, a 92. cikk pedig az 
adott tagállamnak vagy régiónak szóló támogatás felfüggesztésére és a támogatásban 
részesülő projektekkel kapcsolatos korrekciók elvégzésére, amely projektekről ezt 
követően megállapítják, hogy nem tettek teljes mértékben eleget az EU vonatkozó 
jogalkotási aktusainak alkalmazása tekintetében irányadó szabályoknak;

13. emlékeztet arra is, hogy költségvetési hatóságként a Parlament úgy is határozhat, hogy a 
támogatást a tartalékban maradt kohéziós politikákra teszi félre, ha ezt szükségesnek érzi 
ahhoz, hogy egy tagállamot rávegyen azon szabályok és alapelvek súlyos megsértésének 
beszüntetésére, amelyeket vagy a Szerződés alapján, vagy az EU-jog alkalmazása 
következtében köteles tiszteletben tartani, mindaddig, amíg a probléma meg nem oldódik;

14. megismétli a korábbi állásfoglalásokban szereplő következtetéseket, megkérdőjelezve a 
városfejlesztési ügynökök kinevezésének módszereit és az egyes helyi hatóságok által a 
városfejlesztők és az ingatlanfejlesztők részére gyakran biztosított túlzott hatásköröket, 
azon közösségek és polgárok kárára, akik az adott területen lakással rendelkeznek;

15. ismételten sürgeti a helyi hatóságokat, hogy konzultáljanak a polgáraikkal és – szükség 
esetén – vonják be őket a városfejlesztési projektekbe az elfogadhatóbb és fenntarthatóbb 
városfejlesztés ösztönzése céljából, a helyi közösségek, és nem csupán az 
ingatlanfejlesztők, ingatlanügynökök és egyéb érdekszövetkezetek érdekében;

16. nyomatékosan elítéli azt a törvénytelen gyakorlatot, miszerint egyes ingatlanfejlesztők 
ravasz kifogásokkal aláássák az európai polgárok jogos tulajdonjogát azáltal, hogy 
beavatkoznak az ingatlan-nyilvántartási és telekkönyvi értesítési rendszerbe, és felhívja 
az érintett helyi hatóságokat, hogy vezessenek be megfelelő jogi biztosítékokat az ilyen 
gyakorlatok leküzdésére;

17. megerősíti, hogy amennyiben tulajdon elvesztése miatt kártérítést kell fizetni, ennek 
megfelelő összegűnek kell lennie, a Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága 
ítélkezési gyakorlatával összhangban;

18. ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy indítson tájékoztatási kampányt a saját 
tagállamuktól eltérő tagállamban ingatlant vásárló uniós polgárok számára;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Spanyol Királyság kormányának és parlamentjének és az autonóm regionális 
parlamenteknek, Spanyolország nemzeti és regionális ombudsmanjainak és a petíciókat 
benyújtó személyeknek.

                                               
1 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 210., 
2006.7.31., 25. o.).
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