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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl socialinio būsto Europos Sąjungoje
(2012/2293(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač jos 3 straipsnio 3 dalį, ir Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 9, 148, 151, 153 ir 160 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 34 straipsnį,

– atsižvelgdamas į pataisytą Europos socialinę chartiją, ypač jos 30 straipsnį (teisė į 
apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties), 31 straipsnį (teisė į būstą) ir 16 straipsnį 
(šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro 
zonoje1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1175/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2011, kuriuo 
iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros 
įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1174/2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 
makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms5,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos 
atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 0173),

                                               
1 OL L 306, 2011 11 23.
2 OL L 306, 2011 11 23.
3 OL L 306, 2011 11 23.
4 OL L 306, 2011 11 23.
5 OL L 306, 2011 11 23.
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ 
(COM(2010) 0758), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, 
Regionų komiteto nuomonę šiuo klausimu ir susijusią savo 2011 m. lapkričio 15 d. 
rezoliuciją1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1784/19992,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/19993,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/19994,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006 (COM(2011) 0615),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1080/2006 (COM(2011) 0614),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos 
atkūrimo planas“ (COM(2008) 0800),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 
2006/32/EB5, ir su ja susijusią savo 2012 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos7,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0495.
2 OL L 210, 2006 7 31.
3 OL L 210, 2006 7 31.
4 OL L 201, 2006 7 31.
5 OL L 315, 2012 11 14.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0485.
7 OL L 347, 2006 12 11.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 23 d. Komisijos komunikatą „ES valstybės pagalbos 
taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarka“ 
(COM(2011) 0146) ir su juo susijusią savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos 
įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“ (COM(2010) 0573),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES romų integracijos nacionalinių strategijų 
planas iki 2020 m.“ (COM(2011) 0173),

– atsižvelgdamas į Europos statistiką apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ir 
2012 m. vasario 8 d. Eurostato pranešimą spaudai2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1098/2008/EB dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 6 d. Tarybos deklaraciją „Europos kovos su skurdu 
ir socialine atskirtimi metai: bendras darbas kovojant su skurdu 2010 m. ir vėliau“4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 18 d. Socialinės apsaugos komiteto ataskaitą 
„Strategijos „Europa 2020“ socialinės dimensijos įvertinimas. Socialinės apsaugos 
komiteto ataskaita (2011)“5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 5 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion“ („Bendra socialinės apsaugos ir 
socialinės įtraukties ataskaita“) (SEC(2010)0098),

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Socialinės apsaugos komiteto ataskaitą „2010 m. 
bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita“6,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 
„Socialinio būsto, kaip visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, apibrėžties 
problemos“7,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę „Europos socialinio būsto darbotvarkės 
kūrimas“8,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
3 OL L 298, 2008 11 7, p. 20.
4 Europos Sąjungos Taryba, 3053-asis Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 

posėdis Briuselyje 2010 m. gruodžio 6 d.
5 2011 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Tarybos Socialinės apsaugos komiteto ataskaita Tarybai, 6624/11 

ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30.
6 2010 m. vasario 15 d. Europos Sąjungos Tarybos Socialinės apsaugos komiteto ataskaita Tarybai, 6500/10 

SOC 115 ECONFIN 101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33.
7 EESRK, 597/2012-TEN/484, 2012 m. gruodžio 13 d.
8 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014, https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
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– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl Socialinių investicijų 
pakto kaip atsako į krizę1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl strategijos „2020 m. 
Europa“2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 8 d. teisėkūros rezoliuciją „Pasiūlymas dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos 
strategijos integruotų gairių II dalis“4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją „Finansų, ekonomikos ir 
socialinė krizė. Rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų ateities6,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl būsto ir regioninės 
politikos7,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl ES benamystės strategijos8,

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 22 d. rašytinį pareiškimą dėl gatvės benamių 
klausimo sprendimo9 ir 2010 m. gruodžio 16 d. rašytinį pareiškimą dėl ES benamystės 
strategijos10,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 9 ir 10 d. Europos konsensuso konferencijos dėl 
benamystės galutines rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės 
plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi teisė į būstą yra pagrindinė teisė, nuo kurios priklauso galimybės naudotis kitomis 
pagrindinėmis teisėmis ir oriai gyventi; kadangi užtikrinti teisę į tinkamą būstą yra 
valstybių narių tarptautinė prievolė, į kurią Sąjunga turi atsižvelgti;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0419.
2 OL C 236 E, 2011 8 12, p. 57.
3 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 120.
4 OL C 308 E, 2011 10 20, p. 116.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0376.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0319.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0183.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0383.
9 OL C 259 E, 2009 10 29, p. 19.
10 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0499.
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B. kadangi valstybės narės nustato ir formuoja lygiagrečią socialinio būsto pasiūlą, kuria 
papildoma spontaniškai rinkoje atsirandanti pasiūla;

C. kadangi socialinis būstas atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“;

Socialinio būsto makroekonominės ir socialinio amortizatoriaus funkcijos skatinimas
1. pažymi, kad dėl dabartinės ekonomikos ir socialinės krizės būsto, kurio kaina prieinama, 

poreikiai vis mažiau patenkinami vien privataus būsto sektoriaus pastangomis ir kad dėl 
didėjančios būsto bei energijos kainos kyla skurdo ir socialinės atskirties rizika; yra 
susirūpinęs dėl griežto biudžeto taupymo priemonių, tokių kaip paramos būstui 
mažinimas, poveikio;

2. primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 26 valdžios 
institucijos gali laisvai nustatyti, kaip organizuojamas ir finansuojamas socialinio būsto 
sektorius ir kokia yra šio sektoriaus tikslinė grupė, siekdamos patenkinti vietos 
poreikius; mano, kad šie veiksmai – tai priemonė valdžios institucijoms reaguoti į rinkos 
nepakankamumą, siekiant užtikrinti visuotinę teisę apsirūpinti tinkamu būstu už 
prieinamą kainą;

3. primena valstybėms narėms ir Komisijai, kad išlaidos socialinio būsto sektoriuje padeda 
patenkinti socialinius poreikius ir, kaip strateginės socialinės investicijos, padeda tvariai 
prisidėti kuriant vietos lygmens darbo vietas, kurių negalima perkelti į kitas vietas, 
stabilizuoti ekonomiką neleidžiant susidaryti nekilnojamojo turto burbulams, kovoti su 
klimato kaita ir energijos nepritekliumi; ragina valstybes nares ir Komisiją su socialiniu 
būstu susijusias investicijas įtraukti į Europos semestrą, taip pat įtraukti kovos su 
nekilnojamojo turto burbulais ir šių burbulų prevencijos tikslų vertinimą;

4. pabrėžia, jog būtina stiprinti socialinių investicijų stebėseną įgyvendinant Socialinių 
investicijų paktą, kad būtų stiprinamas Sąjungos ekonomikos ir biudžeto valdymas, 
įtraukiant į šią stebėseną su socialiniu būstu susijusias investicijas; 

5. siūlo įsteigti Europos būsto observatoriją, kurios tikslas būtų plėtoti žinias apie būsto, 
ypač socialinio būsto, padėtį remiantis patikimais statistiniais rodikliais;

Investicijų į vietos lygmens darbo vietas ir ekologišką ekonomiką skatinimas
6. pabrėžia anticiklinį socialinio būsto sektoriaus vaidmenį skatinant ekonomikos 

atgaivinimą – šis atgaivinimas skatinamas remiant statybos ir renovacijos sektorių, 
kuriant su juo susijusias tvarias vietos lygmens darbo vietas, kurių negalima perkelti į 
kitas vietas, visų pirma dėl gausios sektoriaus darbo jėgos, plėtojant vietos ekonomikos 
ekologiškus sektorius ir darant šalutinį poveikį likusiai ekonomikai;

7. pabrėžia vietos lygmens darbo vietų pridėtinę vertę ir didelį sverto poveikį 
investicijoms, atsiradusioms dėl 2007–2013 m. struktūrinių fondų tiesioginių veiksmų 
socialinio būsto sektoriuje;

8. pritaria tam, kad prioritetinės investicijos, susijusios su socialinių būstų šilumine 
renovacija ir atsinaujinančiosios energijos naudojimu šiuose būstuose, integruotais 
tvarios miestų plėtros veiksmais, atskirtį patiriančių bendruomenių galimybėmis 
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apsirūpinti būstu ir socialinių įmonių skatinimu, atitiktų reikalavimus struktūrinių fondų 
finansavimui 2014–2020 m. gauti;

9. ragina valstybes nares ir visas suinteresuotąsias šalis 2014–2020 m. partnerystės 
susitarimų strateginėse kryptyse ir nacionalinėse reformų programose svarbią vietą skirti 
investicijoms į socialinį būstą;

10. skatina valstybes nares išlaikyti 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) 
plataus užmojo biudžetą ir sanglaudos politiką laikyti varomąja jėga siekiant įveikti 
krizę; ragina valstybes nares palengvinti ir pagreitinti nepanaudotų struktūrinių fondų 
lėšų perskirstymą ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skirti jas projektams, 
susijusiems su socialinio būsto energijos vartojimo efektyvumu ir šiame būste 
naudojama atsinaujinančiąja energija, atsižvelgiant į Europos susitarimo dėl ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo išvadas;

11. ragina valstybes nares skatinti naudotis programos „Horizontas 2020“ subsidijomis ir 
projektų, kuriuos teikia struktūriniai fondai, Europos investicijų bankas (EIB), Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Europos efektyvaus energijos vartojimo 
fondas, finansinėmis priemonėmis ir paramos vystymuisi programomis, kad būtų 
skatinama kokybiška socialinio būsto statyba ir renovacija;

12. ragina Komisiją valstybėms narėms leisti naudotis kitais galimais finansavimo šaltiniais, 
kad būtų skatinama socialinių būstų pasiūla ir renovacija, kaip socialinės investicijos, ir 
išlaikyti sumažintas PVM normas, taikomas šioms investicijoms, gausiai sektoriaus 
darbo jėgai ir sektoriui, darančiam nedidelį poveikį Bendrijos vidaus prekybai;

13. ragina atsakingas valdžios institucijas greitai pritaikyti savo profesinio mokymo ir 
švietimo sistemas, siekiant skatinti jaunimo galimybes įsidarbinti ekologiškos 
ekonomikos sektoriuose ir dirbti naują ekologišką darbą;

Kova su skurdu ir socialinės sanglaudos bei įtraukties skatinimas
14. primena, kad teisės į būstą įgyvendinimas lemia tai, ar visapusiškai įgyvendinamos kitos 

pagrindinės teisės, įskaitant politines ir socialines teises;

15. ragina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą atlikti tyrimą, kuriame būtų 
įvertinta, ar veiksmingai įgyvendinama teisė į būstą valstybėse narėse ir kokios šio 
įgyvendinimo sąlygos;

16. rekomenduoja valstybėms narėms parengti integruotos politikos kryptis, kad būtų 
užtikrinta visų asmenų teisė apsirūpinti tinkamu būstu už prieinamą kainą, siekiant:

– ypač remti kokybiškų socialinių būstų ir nedidelių sąnaudų socialinių būstų pasiūlą;
– socialinių būstų plėtojimo programas įtraukti į politiką, kuria suteikiamos galimybės 

naudotis kitomis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis;
– panaikinti sunkumus apsirūpinti tinkamu būstu, kuriuos dažnai patiria 

pažeidžiamiausi gyventojai, pavyzdžiui, migrantai ir jaunimas; 
– vykdyti veiksmingą nuomininkų iškeldinimo prevencijos politiką, kadangi 

atsakingoms institucijoms pigiau kainuoja padengti asmenų, kuriems gresia 
iškeldinimas, nuomos mokesčius ir vėluojamus mokėti nuomos mokesčius;
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– parengti konkrečias benamiams skirtas programas, kuriose būtų numatytos 
socialinės paramos priemonės; 

17. rekomenduoja valstybėms narėms ir atsakingoms institucijoms supaprastinti prašymus 
gauti socialinį būstą ir didinti skaidrumą bei objektyvumą skiriant būstus, kad būtų 
panaikinta bet kokia pažeidžiamiausių gyventojų diskriminacija ir bet koks jų vengimas, 
nes dėl tokios diskriminacijos ir vengimo didėja erdvinė segregacija;

Kova su energijos nepritekliumi
18. yra susirūpinęs dėl to, kad didėja energetinis skurdas, kurį patiria 50–125 mln. 

europiečių;

19. ragina valstybes nares apibūdinti energijos nepritekliaus reiškinį; primena, kad energijos 
nepriteklius negali būti svarstomas atsižvelgiant vien į energijos kainos ir išlaidų dydį, 
bet turi būti atsižvelgiama į jo kokybinį aspektą, visų pirma susijusį su gyventojų 
vartojimo įpročiais ir elgsena;

20. ragina valstybes nares remiantis vietos lygmeniu atliktais energijos vartojimo auditais 
imtis integruotų kovos su energijos nepritekliumi priemonių, mažinant pažeidžiamiausių 
namų ūkių energijos išlaidas (socialiniai tarifai, konkreti arba į kitą socialinę paramą 
įtraukta parama, prevencinės priemonės, kad sąskaitos nebūtų neapmokėtos, apsauga, 
kad nebūtų nutrauktas tiekimas) ir remiant priemones, kuriomis padedama gyventojams 
tapti taupesniems, kartu skatinant didinti daugiausia energijos suvartojančių būstų 
energinį efektyvumą veiksmingomis ilgalaikėmis finansinėmis priemonėmis;

21. ragina valstybes nares sukurti nacionalines duomenų bazes, susijusias su energijos 
nepritekliumi, ir jas perduoti Europos būsto observatorijai; 

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
nacionaliniams parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pranešimu siekiama parodyti, kaip socialinio būsto sektorius gali padėti Europos 
Sąjungai įveikti ekonomikos, socialinę ir aplinkos apsaugos krizę. Apskaičiuota, kad 
socialiniame būste gyvena 25 mln. Europos Sąjungos piliečių. Visos valstybės narės, išskyrus 
Graikiją, turi socialinius būstus, kurių dydis įvairiose valstybėse labai skiriasi, ypač lyginant 
Vakarų valstybes ir naujausias Sąjungos nares – Rytų valstybes. Socialinio būsto poreikiai 
valstybėje narėje taip pat skiriasi (miesto bei kaimo vietovėse ir pačiose miesto vietovėse –
miestų centruose ir atokiuose jų rajonuose).

Socialinis būstas – tai viena iš valdžios institucijų turimų priemonių reaguoti į būsto rinkos 
nepakankamumą, siekiant patenkinti visus būsto poreikius ir užtikrinti, kad visi galėtų 
apsirūpinti tinkamu būstu už prieinamą kainą (prieinamą nuomos mokestį). 

ES valstybės narės nustato ir formuoja lygiagrečią socialinio būsto pasiūlą, kuria 
papildoma rinkoje spontaniškai atsirandanti pasiūla, – konkrečiomis kainų ir būsto suteikimo 
sąlygomis būstą siūlo šiuo tikslu specialiai įsteigti pelno nesiekiantys veiklos vykdytojai, taip 
pat privatūs investuotojai, juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems šiuo tikslu suteikiamas 
įgaliojimas ir kuriuos finansuoja nacionalinės, regionų ar vietos valdžios institucijos. 

Pažymėtina, kad, nors šios priemonės ir taikomos, daug Sąjungos piliečių finansiškai 
nebėra pajėgūs apsirūpinti tinkamu būstu. 2010 m. 5,7 proc. Europos Sąjungos gyventojų 
buvo netekę būsto1, nors pataisytoje Europos Tarybos socialinėje chartijoje nustatytas tikslas 
laipsniškai panaikinti benamystę. Be to, 17,86 proc. asmenų gyveno perpildytuose ar 
netinkamuose būstuose ir 10,10 proc. namų ūkių nurodė, kad jų būsto išlaidos per didelės ir 
viršija 40 proc. turimų pajamų.

Tai, kad rinka nepajėgi patenkinti visų būsto poreikių, daro poveikį ne tik asmenims, 
paprasčiausiai negalintiems apsirūpinti būstu, bet ir asmenims, gyvenantiems netinkamame 
gyventi, nepritaikytame ar perpildytame būste.

Pastebimas socialinis poreikis investuoti į socialinio būsto sektorių. Europa patiria didelę 
būsto krizę, kuri tęsiasi ir galbūt stiprėja nepaisant šokiruojančios informacijos, kuri Europos 
visuomenei reguliariai pateikiama žiemą, kai benamių padėtis būna nepakenčiama.

Gilėja socialinė nelygybė, labai didėja nedarbas, 120 mln. europiečių gyvena skurdžiai arba 
patiria skurdo riziką, o privataus būsto rinka vis mažiau patenkina didėjančią namų ūkių, 
kurių padėtis sudėtingiausia, reiškiamą paklausą visoje Europoje. Labai padidėjus nuomos 
mokesčiams ir energijos kainoms, kyla sunkumų dėl socialinės paramos būstui, o kartu 
valstybės dėl skolos krizės verčiamos atsisakyti socialinių išlaidų ir net mažinti socialinių 
būstų skaičių – tai daro žalą socialinei ir teritorinei sanglaudai. Taigi vis sunkiau įgyvendinti 
teisę apsirūpinti tinkamu būstu už prieinamą kainą, nuo kurios vis dėlto priklauso galimybės 
naudotis kitomis pagrindinėmis teisėmis.

Socialinė įtrauktis turi būti grindžiama pakankama kokybiško socialinio būsto, kurio kaina 
prieinama, pasiūla, siekiant įveikti susijusias sveikatos problemas. Socialinės įtraukties srityje 

                                               
1 Šaltinis. Bendrovė Europe Information Service S.A.
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taip pat reikia taikyti kovos su energijos nepritekliumi priemones; ši įtrauktis turi būti 
grindžiama objektyviais ir skaidriais būsto skyrimo kriterijais, vykdant tinkamą valdymą, kad 
būtų skatinamas integruotas metodas bei socialinė įvairovė ir taip kovojama su diskriminacija. 

Investicijos į socialinį būstą taip pat yra priemonė spręsti problemas, susijusias su senėjančia 
visuomene, pagyvenusių asmenų priklausomybe, konkrečiais jaunimo poreikiais ir atskirtį 
patiriančių bendruomenių bei benamių įtrauktimi. 

Ekonominiu požiūriu investuojant į socialinį būstą padedama statybos sektoriui, kuris labai 
nukentėjo nuo krizės, taip pat renovacijos sektoriui, ypač šiluminės renovacijos ir 
atsinaujinančiosios energijos sektoriams, kurie labai efektyvūs, ir vietos lygmens ekologiškų 
darbo vietų, kurių negalima perkelti į kitas vietas, sektoriui.

Gyvenamųjų namų sektoriuje galima sutaupyti daugiausia energijos po transporto sektoriaus. 
Taigi socialinis būstas gali padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ klimato tikslus ir taip 
patenkinti su aplinka susijusius skubius poreikius, kartu sumažinti namų ūkių sąskaitas už 
energiją ir energetinę priklausomybę.

Pakankama socialinio būsto pasiūla padeda mažinti nekilnojamojo turto ciklų ir 
nekilnojamojo turto burbulų, dėl kurių destabilizuojama ekonomika, mastą. Į investicijas, 
susijusias su socialiniu būstu, turi būti geriau atsižvelgiama taikant Sąjungos 
makroekonominės ir biudžeto priežiūros sistemą.

Reikia pabrėžti struktūrinių fondų ir Europos investicijų banko paskolų pridėtinę vertę, 
siekiant skatinti su socialiniu būstu susijusias investicijas. Šios lėšos ypač padeda plėtoti 
tęstinį ir profesinį mokymą ekologiškuose sektoriuose ir sukurti daug vietos lygmens deramo 
darbo vietų, kurių negalima perkelti į kitas vietas. Kitoje daugiametėje finansinėje programoje 
reikia užtikrinti pakankamą šių lėšų sumą ir sudaryti sąlygas lengviau jas panaudoti ir 
perskirstyti nepanaudotas lėšas, skiriant jas socialiniam būstui. 


