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(2019/2187(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9-0247/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto 
už prieinamą kainą

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi būstas yra pagrindinis žmogaus poreikis; kadangi galimybė gauti deramą būstą 
yra būtina žmogaus oraus gyvenimo sąlyga ir pagrindas;

B. kadangi būstas priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai; kadangi būstą 
valstybėse narėse daugiausia teikia rinka pagal pasiūlos ir paklausos mechanizmą; 
kadangi rinka ne visada suteikia galimybę gauti deramą būstą mažiausias pajamas 
gaunančių asmenų grupėms ir kadangi šiuo požiūriu aprūpinimas būstu yra svarbi 
užduotis, kuriai reikia tinkamos politikos;

C. kadangi valstybių narių būsto rinkos labai skiriasi dėl teritorijų planavimo, skirstymo į 
zonas, mokesčių teisės aktų ir finansinių taisyklių skirtumų; kadangi kai kuriose 
valstybėse narėse proporcingai yra daug daugiau nuomininkų nei kitose valstybėse 
narėse; kadangi kai kuriose valstybėse narėse piliečiai turi investuoti daugiau nuosavo 
kapitalo nei kitose valstybėse narėse, o kartais ir daug daugiau; kadangi valstybių narių 
galimybės gauti bankų finansavimą ir hipotekos paskolos palūkanų nuolaidas skiriasi; 
kadangi 2018 m. dauguma kiekvienos valstybės narės gyventojų gyveno nuosavuose 
būstuose – nuo 51,4 proc. Vokietijoje iki 96,4 proc. Rumunijoje1;

D. kadangi būsto išlaidos yra didžiausios išlaidos namų ūkiams Europos Sąjungoje; 
kadangi daugelyje regionų ir miestų mažas pajamas gaunantiems žmonėms vis sunkiau 
užsitikrinti būstą; kadangi nuomotis labiau būdinga neturtingiems namų ūkiams, todėl 
didėjančios būsto išlaidos daro neproporcingą poveikį nuomininkams;

1 Eurostatas, būsto statistika.
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E. kadangi, remiantis Eurostato duomenimis, namų ūkiui tenka pernelyg didelė našta, kai 
bendros būsto išlaidos sudaro daugiau kaip 40 proc. jo grynųjų pajamų; kadangi 2018 
m. 9,6 proc. ES gyventojų būstui išleido 40 proc. ar daugiau namų ūkio pajamų; 
kadangi 11 valstybių narių mažiau nei 6 proc. gyventojų gyveno namų ūkiuose, kuriems 
būsto išlaidos buvo pernelyg didelės, o Rumunijoje (10,3 proc.), Vokietijoje (14,2 
proc.), Danijoje (14,7 proc.) ir Bulgarijoje (17,9 proc.) išlaidos būstui siekė 10 proc. ir 
daugiau; kadangi Graikijoje 39,5 proc. gyventojų patyrė pernelyg dideles išlaidas 
būstui2;

F. kadangi būsto problemos pobūdis valstybėse narėse ir skirtinguose valstybių narių 
regionuose labai skiriasi; kadangi užsienio kapitalas daugiausia investuojamas į didžiųjų 
miestų centrų nekilnojamojo turto rinką; kadangi didėja būsto paklausa dideliuose 
miestuose, ypač tarp jaunų ir labai išsilavinusių žmonių; kadangi dėl didelių statybos 
išlaidų ir sudėtingų bei biurokratinių planavimo procedūrų labai vėluojama statyti 
naujus pastatus, o tai savo ruožtu lemia negebėjimą laiku atliepti į didėjančią būsto 
paklausą; kadangi dėl to galiausiai didėja kainos; kadangi išaugusios būsto kainos ir 
didelės nuomos išlaidos didžiuosiuose miestuose trukdo milijonų jaunų darbuotojų 
užimtumo perspektyvoms3, o tuo pat metu mažesnes ir vidutines pajamas gaunančios 
asmenų grupės dėl aukštų kainų yra išstumiamos iš besivystančių ar atsinaujinančių 
vietovių ir susiduria su įsiskolinimais nuomos, hipotekos paskolų grąžinimo ir 
komunalinių paslaugų mokėjimo srityse; kadangi dėl imigracijos srautų iš mažiau 
išsivysčiusių regionų į miestus didėja kainos miestų centruose;

G. kadangi būsto problema kyla ne tik labai dinamiškuose ir augančiuose miestų centruose, 
bet ir mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose; kadangi neigiami struktūriniai 
ekonominiai pokyčiai tam tikruose regionuose lemia gyventojų judėjimą ir gyventojų 
senėjimą, dėl ko blogėja būsto kokybė ir atsiranda daug laisvų darbo vietų;

H. kadangi daugelyje valstybių narių landynių savininkų reiškinys yra įsisenėjusi 
problema, atsirandanti dėl gyventojų nuskurdimo, tinkamo politinio atsako būsto srityje 
stygiaus ir, svarbiausia, dėl nelegalios imigracijos; kadangi ši praktika kelia rimtą 
pavojų sveikatai ir saugai ir reikalauja skubaus politinio atsako;

I. kadangi, sekdami neteisėtai žmones gabenančių asmenų pavyzdžiu, landynių savininkai 
naudojasi žmonių nelaime, pasinaudodami akivaizdžiu įvairių valstybių narių 
imigracijos politikos ir sistemų nefunkcionavimu;

J. kadangi didžioji dalis landynių savininkų išnaudojamų gyventojų gyvena vietovėse, 
kurios jau yra nuskurdintos; kadangi landynių savininkų veikla skatina nuolatinį žalingą 
šių vietovių vystymąsi ir daro neigiamą poveikį jų gyventojams;

K. kadangi valstybės narės skirtingai sprendžia būsto už prieinamą kainą klausimą ir 
kadangi kiekviena valstybė narė turi savo būsto sistemą, pritaikytą prie savo istorijos, 
tradicijų ir aplinkybių; kadangi Švedijoje oficialiai nėra subsidijuojamo socialinio būsto 
sektoriaus ir mažesnes pajamas gaunantys asmenys gali kreiptis į savivaldybės būsto 
bendroves dėl įperkamo būsto; kadangi Prancūzijoje valstybė finansuoja socialinės 

2 Eurostatas, „Būsto išlaidos daugeliui namų ūkių yra iššūkis“, 2020 m. gegužės 20 d.
3 Pasaulio bankas, „ES susiduria su būsto už prieinamą kainą krize, atimdama iš jaunimo aukščiausios kokybės 
darbo galimybes“, 2018 m. lapkričio 8 d.
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nuomos sektorių ir nustato, kas juose gali gyventi ir už kokią nuomą; kadangi 
Nyderlanduose beveik vienas iš trijų namų yra socialinio būsto vienetas, o kitose 
valstybėse narėse socialinio būsto nuomos sektorius yra daug mažesnis; kadangi keliose 
valstybėse narėse socialinio būsto rezervai liko pernelyg maži arba labai sumažėjo ir dėl 
to laukimo sąrašai tapo ilgi;

L. kadangi apskaičiuota, kad šiuo metu ES yra trys milijonai žmonių be namų4; kadangi 
Europos nacionalinių organizacijų, dirbančių su benamiais, federacija (FEANTSA) 
2019 m. apskaičiavo, kad ES bet kurią naktį bent 700 000 benamių miega gatvėje arba 
skubios pagalbos ar laikino būsto sąlygomis ir kad per dešimtmetį šis skaičius padidėjo 
70 proc.5;

M. kadangi benamystė ir didėjantis jos mastas yra susiję tiek su asmeninėmis, tiek su 
individualiomis priežastimis, kaip antai psichikos sveikatos problemos, 
piktnaudžiavimas alkoholiu, nedarbas, skyrybos ir smurtas šeimoje, struktūrinės 
priežastys, pavyzdžiui, būsto rinkos pokyčiai, tiek teisėta, tiek neteisėta migracija iš 
trečiųjų šalių ir migracija dėl skurdo ES;

N. kadangi dėl COVID-19 krizės metu vyriausybių įvesto karantino padidėjo mažųjų 
įmonių nedarbas ir padaugėjo bankroto atvejų, o tai savo ruožtu padidins socialinių ir 
įperkamų būstų paklausą;

O. kadangi teisė į nuosavybę yra pagrindinė teisė ir principas, kurie turi būti visapusiškai 
gerbiami ir vykdomi;

1. pabrėžia, kad būstas priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai; ragina valstybes 
nares parengti būsto politiką, kad jų piliečiams būtų užtikrintas deramas ir įperkamas 
būstas, taip remiant gyvenimo lygio kilimą ir užtikrinant saugią bei sveiką gyvenamąją 
aplinką;

2. pažymi, kad įvairios ES politikos kryptys daro didelį poveikį valstybių narių būsto rinkų 
plėtrai;

3. pažymi, kad Europos Centrinio Banko žemų palūkanų normų politika lėmė didesnę 
konkurenciją įvairių šalių nekilnojamojo turto rinkoje ir dėl to padidėjo kainos;

4. pabrėžia, kad ES klimato politika ir teisės aktai šioje srityje daro didelį poveikį būstui ir 
būsto įperkamumui; pažymi, kad, pavyzdžiui, ES Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvoje (Direktyva 2012/27/ES) nustatytas labai aukštas energijos vartojimo 
efektyvumo lygis, ypač naujų statybos projektų ir viešųjų pastatų atveju; pažymi, kad, 
pvz., Vokietijoje vidutinės statybos išlaidos būstui 2000–2016 m. padidėjo 49 proc. ir 
kad 15 proc. šių išlaidų lėmė energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas; mano, kad 
konkretūs šių teisės aktų reikalavimai yra ypač didelė našta daugeliui mažiau 
išsivysčiusių ES regionų;

5. mano, kad ES energijos vartojimo efektyvumo teisės aktai lėmė žaliosios, ekologiškos ir 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios gentrifikacijos reiškinį; visų pirma 

4 Jerome Hughes, „Benamystė ES siekia rekordiškai aukštą 3 mln. lygį“, „Press TV“, 2020 m. sausio 16 d.
5 FEANTSA, Benamių Europoje žurnalas, 2019 m. pavasaris, p. 2.
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pažymi, kad dėl būstui keliamų augančių reikalavimų padidėjo nuoma skirtingose 
gyvenamose vietovėse ir kad šios klimato politikos išlaidos yra papildoma našta 
daugiausia mažesnes pajamas gaunantiems nuomininkams, iš kurių daugelis yra 
priversti palikti šias vietoves;

6. mano, kad migracija taip pat daro didelį neigiamą poveikį būsto įperkamumui miestų 
teritorijose; atkreipia dėmesį į tai, kad didėjantis imigrantų skaičius daro spaudimą 
būsto rinkos paklausai, didina nuomos ir būsto kainas ir daro būstą mažiau prieinamą 
mažas ir vidutines pajamas gaunantiems namų ūkiams; todėl mano, kad kova su 
nelegalia imigracija turėtų ir turi būti įtraukta į bet kokią būsto strategiją;

7. remia valstybes nares, norinčias savo piliečiams ir namų ūkiams suteikti privilegijuotą 
galimybę gauti socialinį būstą;

8. pažymi, kad daug jaunuolių negali sau leisti gyventi labai produktyviose vietovėse, 
turinčiose dideles užimtumo galimybes, ir kad tai trukdo produktyvumui ir ekonomikos 
augimui; ragina valstybes nares nepanaudotą valstybinę žemę skirti būsto plėtrai, 
paspartinti statybos leidimų tvirtinimo procesus, sukurti daugiau transporto jungčių su 
centru ir sukurti viešuosius registrus, kad būtų padidintas būsto pardavimo kainų 
skaidrumas, siekiant skatinti teritorijų konkurenciją;

9. pabrėžia, kad daug mažų nekilnojamojo turto savininkų teikia įperkamus būstus ir kad 
mažos apimties nuomojamus pastatus, dažnai senesnius ir reikalaujančius didesnių 
priežiūros išlaidų, labiau linkę išsinuomoti mažesnes pajamas gaunantys asmenys ir 
grupės, palyginti su naujesniais įmonių valdomais butais; mano, kad dėl pernelyg didelė 
nuomininkų apsauga ir ilgos bei sudėtingos iškeldinimo procedūros daugelį savininkų 
atgraso nuo nuomojamų būstų pateikimo į būsto rinką; todėl ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad nuomininkų ir savininkų santykių pusiausvyra nebūtų neproporcingai 
pakreipta bet kurios šalies naudai ir kad abi šalys būtų apsaugotos; laikosi nuomonės, 
kad sušvelninus nuomininkų ir savininkų santykių reglamentavimą galima padidinti 
nuomojamų būstų pasiūlą;

10. pažymi, kad daugelyje valstybių narių savininkams gresia pavojus, kad skvoteriai 
neteisėtai užims jų turtą; atkreipia dėmesį į tai, kad daugeliui šių savininkų reikia 
nuomos pajamų, kad papildytų savo pajamas, ir kad finansiniai nuostoliai gali būti 
dideli; todėl ragina valstybes nares priimti būtinas teisines nuostatas, kad skvoterius 
būtų galima greitai iškeldinti;

11. pažymi, kad duomenys apie benamystę daugumoje valstybių narių yra seni arba 
fragmentiški ir kad daugeliu atvejų oficialūs duomenys rodo neišsamų vaizdą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse benamiai yra beveik nematomi; mano, 
kad sėkmingai kovoti su benamyste galima tik tuo atveju, jei problema bus įvertinta 
remiantis oficialiais patikimais statistiniais duomenimis, kurie apima įvairias 
nukentėjusias socialines grupes ir yra su jomis susiję; ragina valstybes nares rinkti 
oficialius ir patikimus duomenis apie benamius;

12. mano, kad būsto rinkos pokyčiai yra viena iš svarbiausių struktūrinių benamystės 
priežasčių; todėl laikosi nuomonės, kad įgyvendinant kovos su benamyste politiką reikia 
statyti socialinį būstą ir įperkamus butus ir imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, 
kad benamiai galėtų gauti tokių rūšių būstą; be to, ragina valstybes nares parengti 
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prevencijos politiką ir numatyti išankstinio perspėjimo priemones, kad žmonės netaptų 
benamiais;

13. mano , kad tiek migracija iš Rytų Europos į Vakarų Europos valstybes nares, tiek 
nelegali migracija iš trečiųjų šalių yra labai svarbus struktūrinis benamystės veiksnys; 
todėl ragina ES sustabdyti Vakarų Balkanų šalių stojimo procesą ir ragina valstybes 
nares vykdyti griežtą ir tvirtą migracijos ir prieglobsčio politiką;

14. mano , kad kovojant su benamyste taip pat reikalinga gera darbo rinkos politika ir 
skurdo mažinimo priemonės; mano, kad smurtas šeimoje prieš moteris yra labai svarbi 
benamystės priežastis, ir ragina valstybes nares įsteigti apgyvendinimo centrus, kurie 
būtų specialiai pritaikyti benamių moterų poreikiams;

15. mano, kad Suomijos pavyzdys parodė, jog politika ir strategija „Pirmiausia – būstas“ 
yra tinkamiausia priemonė, padedanti reintegruoti ilgalaikius benamius, išgyvenančius 
sudėtingas asmenines situacijas, turinčius alkoholio ir narkotikų vartojimo problemų bei 
sergančius psichikos ligomis;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

Or. en


