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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi teisė į būstą turėtų būti užtikrinama praktiškai užtikrinant, kad piliečiai ir šeimos 
turėtų tinkamą būstą, kuris atitiktų jų poreikius ir garantuotų jų gerovę, privatumą ir 
gyvenimo kokybę, taip padedant pasiekti socialinį teisingumą ir sanglaudą, taip pat kovoti 
su socialine atskirtimi ir skurdu;

B. kadangi Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto1 11 straipsnyje 
pripažįstama „kiekvieno teisė į pakankamą savo ir savo šeimos gyvenimo lygį, įskaitant 
teisę turėti pakankamai maisto, drabužių ir būstą, taip pat į nuolatinį gyvenimo sąlygų 
gerinimą. Valstybės, šio Pakto Šalys, imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas šios 
teisės įgyvendinimas, pripažindamos, jog svarbią reikšmę tam turi laisvu sutikimu 
grindžiamas tarptautinis bendradarbiavimas“;

C. kadangi socialinio būsto politika yra sudėtinė visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
dalis, taikoma siekiant geriau patenkinti būsto poreikį, palengvinti sąlygas norint įsigyti 
nuosavybę, gerinti būstų kokybę, gerinti esamų būstų sąlygas ir pritaikyti būsto išlaidas 
prie šeimos padėties ir gyventojų išteklių, tačiau ir jie patys turi įdėti pastangų;

D. kadangi socialinio būsto kokybės ir pirkimo ar nuomos kainos santykis turėtų būti 
racionalus, turi būti sudarytos galimybės taupyti energiją, jis turi būti pastatytas aplinkoje, 
kurioje yra žaliųjų erdvių ir kuri yra pritaikyta įvairioms kartoms atsižvelgiant į 
specifinius vaikų ir pagyvenusių žmonių poreikius;

E. kadangi tokia teisė į būstą, kurios įgyvendinimą būtų galima užtikrinti, yra pagrindinė 
kiekvieno asmens teisė, nes ji yra viena iš sąlygų, kad žmogus galėtų gyventi socialinį 
gyvenimą, gyventų asmeninį ir šeiminį gyvenimą, galėtų rūpintis savimi, ilsėtis, ieškoti 
darbo, turėti banko sąskaitą ar balsuoti; todėl mano, kad būstas yra esminė teisė siekiant 
veiksmingai įgyvendinti visas kitas pagrindines teises;

F. kadangi 2010 m. 24,5 proc. visų moterų grėsė skurdas ar socialinė atskirtis;

G. kadangi mažas pajamas gaunančios moterys dažnai patiria didelių būsto problemų, todėl 
joms gresia didesnis pavojus gyventi nesaugioje ir nesveikoje aplinkoje;

H. kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ir, savo ruožtu, vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, darantys didelį poveikį perkamajai galiai ir ekonominiam stabilumui, tebėra 
viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios moterys vėlesniuoju savo gyvenimo etapu 
gyvena žemiau skurdo ribos;

I. kadangi dėl finansų ir ekonomikos krizės ir dėl taupymo politikos dar labiau padidėjo 
nedarbo lygis ir pablogėjo jau ir taip nesaugi tam tikrų moterų užimtumo padėtis ir moterų 
(ypač jaunų ir vyresnių kaip penkiasdešimties metų amžiaus) nedarbo lygis, o tai dėl 
nuolatinės diskriminacijos darbo rinkoje itin paveikė vyresnio amžiaus moteris2, taip 

                                               
1 1996 m. gruodžio 16 d. Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos rezoliucija Nr. 2200 A (XXI).
2 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėties 
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išaugo skaičiai asmenų, kuriems reikia įperkamo būsto, ir sutrukdyta siekti didesnės 
pažangos suteikiant palankių sąlygų neturinčioms moterims galimybę turėti būstą; kadangi 
dėl nedidelių pajamų ir nedarbo moterims sunku gauti banko paskolų ir lėšų;

J. kadangi ekonominis sunkmetis sąlygojo griežtas taupymo priemones, visų pirma, 
viešajame sektoriuje, ir kadangi daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių viešasis 
sektorius yra sektorius, kuriame dominuoja moterys, taigi smarkiai mažėjo moterų 
atlyginimai, todėl vis daugiau moterų patenka tarp labiausiai skurstančių žmonių Europos 
Sąjungoje;

K. kadangi krizės padariniai iš dalies sutampa su anksčiau susidariusia padėtimi, kai moterys 
dažnai kenčia nuo stereotipų ir yra diskriminuojamos, kai perka ir nuomojasi būstą, nes jų 
finansiniai ištekliai nedideli ir būdamos vienišos motinos bei vienintelis suaugęs žmogus 
šeimose, kuriose yra vaikų, moterys dažnai laikomos rizikingesniais nuomininkais ar 
nepatikimais asmenimis išsimokėjimo ir nuomos nutraukimo šeimai persikėlus gyventi 
kitur požiūriu;

L. kadangi įperkamo ir pritaikyto socialinio būsto stygius ypač neigiamai veikia vienišas 
motinas, jaunas šeimas, moteris, dirbančias menkai apmokamą darbą, karjerą 
pradedančius jaunuolius, migrantes, neįgaliuosius, našles, turinčias priklausomų vaikų, 
mažumų grupėms priklausančias moteris, moteris, patyrusias smurtą šeimoje, ir vyresnio 
amžiaus asmenis, ypač vyresnio amžiaus moteris, gaunančias mažas pensijas; kadangi šiai 
grupei priklausantiems asmenims itin gresia benamystė ir jie dažnai persikelia į standartų 
neatitinkantį privataus sektoriaus būstą, o dėl to labai padidėja pavojus turėti sveikatos
problemų; kadangi šiai grupei priklausantys asmenys dažnai ieško kitų sprendimų 
persikeldami gyventi kartu su šeimos nariais, draugais ar pažįstamais taip sudarydami 
kliūčių atlikti tinkamą benamių asmenų analizę ir juos aiškiai registruoti dokumentuose;

M. kadangi dažnai manoma, kad benamiai daugiausia būna vyrai; tačiau moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad moterims būdinga benamystės forma yra vadinamoji paslėpta benamystė;
kadangi moterų strategijos, kuriomis jos siekia gyvenimo gatvėje išvengti apsistodamos 
pas šeimos narius ar draugus, jokiu būdu nėra tinkami sprendimai;

N. kadangi dėl ekonomikos krizės ir būsto rinkos kainų mažėja moterų pajėgumas išsiskirti ar 
nutraukti bendrą gyvenimą taip suvaržoma jų laisvė ir jos tampa dar labiau pažeidžiamos 
lytimi grindžiamo smurto šeimoje požiūriu;

1. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užtikrinti daugiau galimybių įsigyti įperkamą būstą ir 
padėti moterims siekti finansinės nepriklausomybės sudarant joms palankesnes sąlygas 
darbui ir šeiminiam gyvenimui derinti, atsižvelgiant į jų kasdienį neatidėliotiną grafiką ir 
problemas; reiškia susirūpinimą dėl konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, kuriomis 
siekiama apriboti valstybių narių socialinio būsto sektorius, ir dėl Komisijos ribojamojo 
požiūrio konkurencijos politikos srityje visuotinės svarbos socialines paslaugas (VSSP) 
laikant tik socialinio būsto teikimu palankių socialinių sąlygų neturintiems asmenims;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu labai trūksta galimybių turėti tinkamą būstą, kuris 
būtų pritaikytas vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų poreikiams tenkinti ir kuris, visų 
pirma, suteiktų jiems galimybę kuo ilgiau gyventi savarankiškai;

                                                                                                                                                  
(P7_TA(2011)0360).
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3. pabrėžia, kad svarbu nustatyti sveikatos ir saugos gyvenamajame būste vertinimo sistemą, 
pagal kurią būtų galima atlikti su būstu susijusių pavojų vertinimą, grindžiamą sveikatos 
rodikliais;

4. pabrėžia, kad būtina nustatyti skaidrią būsto politiką, siekiant reikšmingai padėti užtikrinti 
lyčių lygybę;

5. primena, kad 2009 m. vienišų motinų skaičius septynis kartus viršijo vienišų tėvų skaičių;
todėl laikosi nuomonės, kad dėl to skiriant socialinį būstą pirmenybė turėtų būti teikiama 
ne tik tokioms pažeidžiamoms grupėms ar asmenims, kaip vieniši tėvai, jaunos šeimos, 
didelės šeimos, profesinę karjerą pradedantis jaunimas, migrantės, neįgalieji ir vyresnio 
amžiaus asmenys, bet ir vienišoms motinoms; atkreipia dėmesį į tai, kad prasidėjusi 
ekonomikos krizė iš pradžių labiau paveikė vyrus nei moteris, tačiau krizei tęsiantis 
moterų nedarbo lygis padidėjo labiau negu vyrų;

6. pabrėžia, kad nors labai svarbu, jog būtų teikiamas įvairiems žmonėms, kuriems reikia 
pagalbos, tinkamas socialinis būstas, ir atsižvelgdamas į tai, kad kovoje su vaikų skurdu 
socialinio būsto politika atlieka svarbų vaidmenį naikinant šeimų skurdą ir užkertant kelią 
nepalankių sąlygų perdavimui, lygiai taip pat svarbu teikti tokį būstą už prieinamą nuomos 
mokestį, ir dėl šios priežasties turėtų būti vartojama sąvoka „pagrįstas nuomos mokestis“, 
kuris reikštų nuomos mokestį, žemesnį už rinkos normą;

7. ragina valstybes nares, siekiant išvengti socialinės atskirties, bendradarbiauti su privačiu 
sektoriumi, investuoti į socialinį būstą ir taip užtikrinti stabilią ir saugią aplinką, ypač 
tokiems pažeidžiamiems asmenims ir grupėms, kaip moterys, dirbančios menkai 
apmokamą darbą, jaunos šeimos, didelės šeimos, vieniši tėvai, karjerą pradedantis 
jaunimas, migrantės, neįgalieji, mažumų grupėms priklausančios moterys ir vyresnio 
amžiaus žmonės, visų pirma vyresnio amžiaus moterys, gaunančios nedideles pensijas;

8. ragina valstybes nares imtis atsakomybės ir kiekvienam asmeniui užtikrinti teisę į būstą, 
visų pirma pradedant vykdyti vargingiau gyvenantiems piliečiams skirtas būsto 
programas, teikiant iniciatyvas, kuriomis būtų remiamas kontroliuojamų kainų būstas, 
statant nuomojamą socialinį būstą, skatinant ir finansuojant savininkų pastatytų būstų 
programas, remiant kooperatyvų sektorių, pradedant vykdyti veiksmingą ir nespekuliacinę 
kreditų politiką ir reguliuojant nespekuliacinę nuomos rinką;

9. pabrėžia, kad įvairius moterų benamystės aspektus būtina nagrinėti visa apimančiu būdu ir 
šie aspektai turėtų būti neatsiejama visų ES politikos programų dalis; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares atlikti sisteminius poveikio lytims vertinimus ir stebėti 
specifinę benamių moterų padėtį ir poreikius, remti kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos projektus ir skatinti statyti įperkamą, pritaikytą ir efektyviai energiją vartojantį 
būstą, ir į socialinio būsto programas įtraukti dažnai neįtraukiamas viduriniosios klasės 
šeimas, nes dėl ekonomikos krizės jos, kaip ir kiti namų ūkiai, gali patirti materialinį 
nepriteklių;

10. apgailestaudamas pažymi, kad smurto šeimoje aukos dažnai linkusios likti aplinkoje, 
kurioje yra skriaudžiamos, jeigu jos finansiškai priklauso nuo smurtautojo ir dėl to 
nepajėgia susirasti tinkamo atskiro būsto; todėl ragina ES skatinti politiką, programas ir 
finansavimą, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą ir kuriais smurto šeimoje aukoms būtų 
užtikrinta daugiau galimybių gauti saugų ir įperkamą būstą, ir ragina valstybes nares rasti 
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įperkamus sprendimus teikti kitas nenumatytais atvejais ir laikinai teikiamo būsto formas 
ir didinti nukentėjusiems asmenims skirtų prieglaudų ir reabilitacijos centrų skaičių, taip 
pat kitas susijusias paslaugas, pavyzdžiui, šeimoms integruotas paslaugas, t.y. šeimos 
centrus;

11. ragina valstybes nares atlikti socialinio poveikio analizę daugiausia dėmesio skiriant visos 
socialinio būsto politikos ir programų analizei atsižvelgiant į lytį ir namų ūkį, visų pirma 
turint omenyje lyčių nelygybę pajamų ir finansinių išteklių srityje; pabrėžia, kad visi 
statistiniai duomenys turi būti pateikti pagal lytį ir namų ūkių rūšis ir kad būtina daugiau 
mokslinių tyrimų siekiant konkrečiai įsitikinti, kaip vykdant būsto politiką galima remti 
tokius pažeidžiamus asmenis ir grupes, kaip moterys (atsižvelgiant į įvairų moterų, kaip 
vienišų tėvų, šeimos narių ir neįgaliųjų globėjų, vaidmenį), šeimos, jaunuoliai, neįgalieji ir 
vyresnio amžiaus asmenys;

12. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą1 dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės ir pažymi, kad daugelis nekilnojamąjį turtą įkeitusių 
šeimų nukentėjo nuo netinkamų uždarymų; ragina imtis išskirtinių priemonių, siekiant 
teises į būstą užtikrinti visoje Europoje; ragina valstybes nares užtikrinti, kad skaudžios 
socialinės iškeldinimų pasekmės būtų veiksmingai šalinamos;

13 pažymi, kad, siekiant suprasti, kurios politikos sritys geriau atitinka moterų poreikius, 
būtina būsto politiką ir programas rengti konsultuojantis su mažas pajamas gaunančiomis 
ir įvairiomis socialinėmis sąlygomis gyvenančiomis moterimis.

                                               
1 COM(2011) 142
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