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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą
(2019/2187(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį, ir 
į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 9, 14, 148, 151, 153 ir 
160 straipsnius, ir į jos Protokolą Nr. 26 dėl visuotinės svarbos paslaugų,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos IV antraštinę 
dalį (Solidarumas),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto 
baigiamąsias pastabas dėl 2014 m. birželio mėn. pradinės Europos Sąjungos ataskaitos 
komitetui,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo mėn. pasaulio lyderių priimtus ir Tarybos patvirtintus 
darnaus vystymosi tikslus (DVT), kuriais išreikštas Tarybos įsipareigojimas juos 
įgyvendinti, ir ypač į 11-ąjį DVT dėl tvarių miestų ir bendruomenių, kuriuo raginama 
nustatyti konkrečius tikslus iki 2030 m., kad visiems būtų užtikrintos galimybės gauti 
tinkamą, saugų ir įperkamą būstą ir pagrindines paslaugas, gerinti sąlygas lūšnynuose, 
taip pat stiprinti įtraukią bei tvarią urbanizaciją ir dalyvaujamojo, integruoto ir tvaraus 
žmonių gyvenviečių planavimo ir valdymo pajėgumus visose šalyse,

– atsižvelgdamas į Ženevos JT tvaraus būsto chartiją ir jos tikslą visiems užtikrinti 
galimybę gauti deramą, tinkamą, įperkamą ir sveiką būstą1,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento 
ir Europos Komisijos paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 19 principą 
„Būstas ir parama benamiams“ ir 20 principą „Galimybė naudotis pagrindinėmis 
paslaugomis“,

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

– atsižvelgdamas į 2018 m. ES miestų darbotvarkės partnerystės būsto srityje veiksmų 
planą2,

– atsižvelgdamas į aukšto lygio darbo grupės „Investicijos į socialinę infrastruktūrą 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
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Europoje 2018 m.“ ataskaitą3,

– atsižvelgdamas į 2017 m. Regionų komiteto nuomonę „Europos socialinio būsto 
darbotvarkės kūrimas“4,

– atsižvelgdamas į 2016 m. EUROCITIES pareiškimą dėl valstybės pagalbos ir vietos 
viešųjų paslaugų5,

– atsižvelgdamas į 19-ojo neoficialaus ES ministrų, atsakingų už būstą, susitikimo, 
vykusio 2013 m. gruodžio 9–10 d., baigiamąjį pranešimą6,

– atsižvelgdamas į 2014 m. didžiųjų Europos miestų merų rezoliuciją dėl teisės į būstą7,

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„2013 m. rekomendacijos „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios 
socialinės padėties“ įgyvendinimo rezultatų apžvalga“ (SWD(2017)0258),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. socialinių investicijų priemonių paketą,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos rekomendaciją „Investicijos į vaikus. 
Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ (2013/112/ES),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos komunikatą dėl ES romų 
integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 m. (COM(2011)0173) ir į vėlesnes 
įgyvendinimo bei vertinimo ataskaitas,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių8,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl euro zonos užimtumo ir 
socialinės politikos9,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo 
apžvalgoje“10,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 30 d., rezoliuciją dėl Europos strategijos dėl 
negalios įgyvendinimo11,

3 Investavimo į Europos socialinę infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo grupės ataskaita „Investicijų į 
Europos socialinę infrastruktūrą skatinimas“, Lieve Fransen, Gino del Bufalo ir Edoardo Reviglio (2018 m. 
sausio mėn.).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0194.
9 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0033.
10 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0202.
11 OL C 356, 2018 10 4, p. 110.
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– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl kovos su nelygybe kaip 
darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio12,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl politikos, kuria užtikrinamos 
minimalios pajamos kaip kovos su skurdu priemonė13,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas14,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją „Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir 
integracija į darbo rinką“15,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją „Skurdas: lyčių aspektas“16,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl kovos su skurdu tikslo 
siekimo atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas17,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl nelygybės mažinimo 
ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui18,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos ir 
marginalizuotų bendruomenių19,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl socialinio būsto Europos 
Sąjungoje20,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi teisė į būstą yra pagrindinė teisė, kuri turi būti laikoma išankstine sąlyga norint 
naudotis bei turėti galimybę naudotis kitomis pagrindinėmis teisėmis ir oriai gyventi;

B. kadangi vis daugiau žmonių, gyvenančių ES ir gaunančių mažas arba vidutines pajamas, 
siekdami įperkamo būsto susiduria su sunkumais, pernelyg didele būsto išlaidų našta ir 
nesveikais, prastos kokybės, energijos vartojimo požiūriu neefektyviais ar perpildytais 
būstais, arba yra benamiai ar asmenys, kuriems gresia iškeldinimas;

C. kadangi dėl COVID-19 krizės padidėjo būsto nesaugumas, pernelyg didelis 
įsiskolinimas ir iškeldinimo bei benamystės rizika;

12 OL C 356, 2018 10 4, p. 89.
13 OL C 346, 2018 9 27, p. 156.
14 OL C 101, 2018 3 16, p. 138.
15 OL C 101, 2018 3 16, p. 2.
16 OL C 76, 2018 2 28, p. 93.
17 OL C 58, 2018 2 15, p. 192.
18 OL C 366, 2017 10 21, p. 19.
19 OL C 366, 2017 10 21, p. 31.
20 OL C 65, 2016 2 19, p. 40.
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D. kadangi Europos socialinių teisių ramsčio 19-ajame principe nagrinėjami paramos 
aprūpinant būstu ir benamystės klausimai;

E. kadangi trūksta socialinio, įperkamo ir prieinamo būsto;

F. kadangi netinkamos būsto sąlygos neigiamai veikia ne tik žmonių sveikatą, gerovę ir 
gyvenimo kokybę, bet ir jų galimybes įsidarbinti ir naudotis kitomis ekonominėmis ir 
socialinėmis paslaugomis;

G. kadangi Europos Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, siekia kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

Tinkamo, efektyviai energiją vartojančio ir sveiko būsto užtikrinimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares visiems užtikrinti galimybę gauti deramą būstą, 
įskaitant švarų ir kokybišką geriamąjį vandenį, tinkamas ir lygiateises sanitarijos bei 
higienos sąlygas, taip pat įperkamą, patikimą ir tvarią energiją, taip prisidedant prie visų 
formų skurdo panaikinimo; dar kartą ragina imtis ES masto veiksmų dėl šildymo 
atjungimo žiemą moratoriumo; ragina valstybes nares laikytis Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) nustatytų tinkamos būsto temperatūros standartų; reikalauja, kad 
oro kokybės reguliavimo peržiūra būtų suderinta su PSO standartais;

2. ragina Komisiją įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga“ pirmenybę teikti 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui vykdant būsto renovaciją socialinių būstų 
sektoriuje ir pastatuose, kurių energijos vartojimo efektyvumas mažiausias, kartu 
sprendžiant netinkamo būsto ir būsto prieinamumo problemą ir panaikinant energijos 
nepriteklių, kad būtų užtikrintas socialiniu požiūriu teisingas perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, kurioje niekas neliktų nuošalyje; todėl pabrėžia, kad 
nuomininkai ir būste gyvenantys būsto savininkai turėtų būti visapusiškai informuojami 
apie renovacijos projektus, juose turėtų dalyvauti ir dėl jų neturėtų patirti didesnių 
bendrų išlaidų;

3. ragina Komisiją, atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą ir priemonę „Next 
Generation EU“, pirmenybę teikti iniciatyvai „Renovacijos banga“, ekonomikos 
gaivinimo politikos srityje didžiausią dėmesį skiriant pažeidžiamoje padėtyje esantiems 
asmenims, ir užtikrinti, kad renovacijos projektai būtų vienodai prieinami visiems; 
ragina valstybes nares savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planuose pirmenybę 
teikti renovacijai, siekiant tikslo kasmet iš esmės renovuoti 3 proc. Europos pastatų 
ūkio;

Kova su benamyste ir diskriminacija

4. ragina nustatyti ES lygmens tikslą iki 2030 m. panaikinti benamystę; ragina Komisiją 
imtis ryžtingesnių veiksmų siekiant remti valstybes nares mažinant ir naikinant 
benamystę, kaip vieną iš Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano prioritetų; 
ragina Komisiją pasiūlyti ES nacionalinių benamystės strategijų sistemą; ragina 
valstybes nares teikti pirmenybę nuolatinių būstų suteikimui benamiams; pabrėžia, kad 
svarbu rinkti patikimus duomenis apie benamystę;
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5. pakartoja savo raginimą nutraukti benamių kriminalizavimą;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad išskirtinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią benamystei ir apsaugoti benamius COVID-19 krizės sąlygomis, būtų taikomos tiek 
laiko, kiek reikia, ir kad būtų imamasi tolesnių tinkamų ir nuolatinių sprendimų;

7. ragina parengti išsamią ir integruotą kovos su skurdu strategiją, kurioje būtų nustatytas 
skurdo, įskaitant vaikų skurdą, mažinimo tikslas; ragina sukurti bendrą Europos 
minimalių pajamų sistemą;

8. ragina valstybes nares visiems užtikrinti vienodas galimybes gauti būstą ir užtikrinti, 
kad niekas nebūtų diskriminuojamas nei dėl vienos priežasties, nurodytos ES 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti 
Chartijos ir Rasinės lygybės direktyvos įgyvendinimą; ragina Tarybą skubiai priimti 
horizontaliąją kovos su diskriminacija direktyvą; ragina Komisiją pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares, kurios neužtikrina ES kovos su 
diskriminacija teisės aktų vykdymo arba kriminalizuoja benamius;

9. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad romų gyvenimo sąlygos ir toliau kelia itin didelį 
nerimą; ragina valstybes nares skatinti teritorinę segregaciją ir įtraukti romų paramos 
gavėjus į būsto projektus, užkirsti kelią priverstiniam iškeldinimui ir nesėsliems romams 
pasiūlyti vietų, kuriose jie galėtų apsistoti; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu skubiai 
reikalingos viešosios investicijos;

Integruotas požiūris į socialinį, viešąjį ir įperkamą būstą ES lygmeniu

10. primena, kad ES politika, finansavimo programos ir finansavimo priemonės daro didelį 
poveikį būsto rinkoms ir piliečių gyvenimui; ragina Komisiją parengti integruotą 
strategiją dėl socialinio, viešojo ir įperkamo būsto ES lygmeniu, kad visiems būtų 
užtikrintas saugus, prieinamas ir įperkamas kokybiškas būstas;

11. palankiai vertina tai, kad būsto įperkamumas įtrauktas į Europos semestrą; primygtinai 
ragina Komisiją užtikrinti, kad visomis konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis būtų teigiamai prisidedama prie Europos socialinių teisių ramsčio 
principų įgyvendinimo; pabrėžia, kad reikia patikslinti būsto kainų indekso rodiklį ir 
nustatyti orientacinę per didelių išlaidų būstui rodiklio ribą, kuri neviršytų 25 proc. 
namų ūkio disponuojamųjų pajamų;

12. primygtinai ragina Komisiją per Eurostatą (Europos pajamų ir gyvenimo sąlygų 
statistika (ES-SPGS)) pateikti tikslesnių duomenų apie būsto rinkas, be kita ko, 
subnacionaliniu lygmeniu;

Būsto valdymo saugumo ir įtraukių būsto rinkų užtikrinimas

13. ragina valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas nustatyti teisines 
nuostatas, kuriomis nuomininkai ir būste gyvenantys būsto savininkai būtų apsaugoti 
nuo iškeldinimo, ir užtikrinti būsto valdymo saugumą, pirmenybę teikiant ilgalaikėms 
nuomos sutartims kaip numatytajai galimybei, taip pat nuomos skaidrumui ir nuomos 
kontrolės priemonėms;
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14. ragina valstybes nares vykdyti būsto politiką, kuri būtų grindžiama būsto nuosavybės, 
privataus nuomojamo būsto ir nuomojamo socialinio būsto neutralumo principu; ragina 
Komisiją laikytis šio principo įgyvendinant Europos semestrą;

15. susirūpinęs atkreipia dėmesį į būsto rinkos finansinės veiklos suaktyvėjimą, ypač 
miestuose, kai investuotojai vertina būstą kaip turtą, kuriuo galima prekiauti, o ne kaip 
žmogaus teisę; ragina Komisiją įvertinti ES politikos ir teisės aktų indėlį į būsto rinkos 
finansinės veiklos suaktyvėjimą ir nacionalinių bei vietos valdžios institucijų gebėjimą 
užtikrinti teisę į būstą ir prireikus iki 2021 m. vidurio pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kuriais būtų kovojama su būsto rinkos finansinės veiklos 
suaktyvėjimu; ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas nustatyti 
apmokestinimo priemones, kuriomis būtų kovojama su spekuliacinėmis investicijomis, 
ir parengti miesto ir kaimo planavimo politiką, pagal kurią pirmenybė būtų teikiama 
įperkamam būstui, socialinei įvairovei ir socialinei sanglaudai;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl staigaus trumpalaikės atostogų būstų nuomos augimo 
rinkoje mažėja būstų ir didėja kainos, o tai daro neigiamą poveikį gyvenimo sąlygoms; 
ragina Komisiją sukurti trumpalaikės būsto nuomos reglamentavimo sistemą, pagal 
kurią nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms būtų suteikta didelė veiksmų laisvė 
nustatyti proporcingas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų taisykles; primygtinai 
ragina Komisiją į Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti pasiūlymą dėl privalomų 
dalijimosi informacija įpareigojimų platformoms trumpalaikės būsto nuomos rinkoje, 
laikantis duomenų apsaugos taisyklių;

Investicijos į socialinį, viešąjį, įperkamą ir efektyviai energiją vartojantį būstą

17. ragina Komisiją ir valstybes nares prioritetine tvarka panaikinti investicijų į įperkamą 
būstą trūkumą; atsižvelgdamas į tai, ragina reformuoti Stabilumo ir augimo paktą, taip 
suteikiant daugiau fiskalinio manevravimo galimybių tvarioms viešosioms 
investicijoms, visų pirma į įperkamą būstą; be to, ragina suderinti investicijų į įperkamą 
būstą amortizacijos metodikos apskaitą;

18. primygtinai ragina Komisiją pritaikyti tikslinių grupių apibrėžtį „socialinis ir valstybės 
finansuojamas būstas“ visuotinės ekonominės svarbos paslaugų taisyklėse, kad 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos galėtų teikti paramą būstui visoms 
grupėms, kurių poreikių, susijusių su deramu ir įperkamu būstu, neįmanoma patenkinti 
rinkos sąlygomis, kartu užtikrinant, kad finansavimas nebūtų nukreipiamas nuo 
nepalankiausioje padėtyje esančių asmenų, siekiant pašalinti kliūtis investicijoms ir 
užtikrinti įperkamą būstą, sukurti socialiniu požiūriu įvairius rajonus ir stiprinti 
socialinę sanglaudą;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares pasitelkiant Europos regioninės plėtros fondą, 
Teisingos pertvarkos fondą, „InvestEU“, ESF+, programą „Europos horizontas“ ir 
priemonę „Next Generation EU“ toliau didinti investicijas ES į įperkamus ir efektyviai 
energiją vartojančius socialinius būstus ir kovą su benamyste ir atskirtimi dėl būsto, taip 
pat užtikrinti didesnę šių priemonių sinergiją;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dar prieš pandemiją tapo aišku, kad Europoje akivaizdžiai trūksta tinkamų ir įperkamų būstų. 
Daugelis europiečių gyvena nesveikose, prastos kokybės, energijos nepriteklių patiriančiose 
ar perpildytose erdvėse arba yra dar blogiau – jiems gresia iškeldinimas ar benamystė. ES 
80 mln. žmonių tenka pernelyg didelė būsto išlaidų našta, o apie 10 proc. ES-28 gyventojų 
būstui išleido 40 proc. ar daugiau savo pajamų, įskaitant ketvirtadalį asmenų, mokančių 
privačiojo sektoriaus rinkos nuomą. Pernelyg didelė išlaidų būstui našta yra gerokai didesnė 
tarp ES gyventojų, kuriems gresia skurdas, ir mažas pajamas gaunančių namų ūkių. Eurostato 
duomenimis, 2017 m. 4 proc. ES gyventojų gyveno labai prastomis būsto sąlygomis1. 
Gyvenimas labai prastomis būsto sąlygomis yra skurdo ir socialinės atskirties pagrindas ir yra 
glaudžiai susijęs su nedarbu.

Įperkamumo krizė visų pirma yra miesto reiškinys, o kaimo vietovėse esama kitų su būstu 
susijusių problemų, pavyzdžiui, mažėjantis gyventojų skaičius. Padėtis skirtinguose Europos 
regionuose labai skiriasi ir esama daug įvairių vietos, regioninių ir nacionalinių būsto 
sprendimų. Pietinėse ir rytinėse valstybėse narėse socialinis, viešasis ir kooperatinis būstas 
yra mažiau paplitęs, o būsto politika ir teisės aktais gerokai mažiau užtikrinamas būsto 
valdymo saugumas. Šiam klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį.

Kadangi kovojant su COVID-19 labai svarbu turėti būstą, tapo dar aiškiau, kad visiems turėtų 
būti užtikrinta pagrindinė teisė gyventi įperkamuose, tinkamuose ir sveikuose namuose, 
suteikiant galimybę naudotis paslaugomis, parduotuvėmis ir lauko erdve. Europos socialinių 
teisių ramsčiu (ESTR) pripažįstama teisė į socialinį būstą ir paramą aprūpinant būstu tiems, 
kuriems to reikia, teisė į tinkamą prieglobstį ir paslaugas benamiams ir pripažįstamas poreikis 
apsaugoti pažeidžiamus asmenis nuo iškeldinimo. Dabar ramstyje įtvirtintas teises reikia 
paversti tikrove. Šiuo klausimu ataskaitoje pateikiama daug pasiūlymų.

Tinkamo, efektyviai energiją vartojančio ir sveiko būsto užtikrinimas
ES 21,7 proc. mažas pajamas gaunančių gyventojų gyvena būste su kiauru stogu, drėgnomis 
sienomis, grindimis arba pamatais, pūvančiais langų rėmais ar grindimis. Būsto kokybės 
problemos labiau būdingos Vidurio ir Rytų Europos valstybėse narėms; kai kuriose iš jų apie 
15 proc. mažas pajamas gaunančių namų ūkių stinga net pagrindinių sanitarinių patogumų.2 
Be to, yra apskaičiuota, kad energijos nepriteklių Europos Sąjungoje patiria daugiau kaip 
50 mln. namų ūkių. Galimybės gauti sveiką, tinkamą, efektyviai energiją vartojantį ir 
įperkamą būstą užtikrinimas yra pagrindinis bet kokios kovos su skurdu strategijos elementas. 
Be to, už kiekvienus 3 eurus, išleistus gyvenimo sąlygoms pagerinti, būtų sutaupomi 2 eurai 
per metus.3

Todėl iniciatyva „Renovacijos banga“ turėtų padėti siekti trejopo tikslo – spręsti 
ekstremaliosios klimato padėties klausimą, gerinti būsto sąlygas ir skatinti ekonomiką, kartu 
užtikrinant teisingą pertvarką, kad niekas neliktų nuošalyje. Investicijos į renovaciją ir 
įperkamą būstą gali būti svarbus ekonomikos gaivinimo pagrindas, kuriuo remiantis 
pagrindinis dėmesys skiriamas Žaliajam kursui. Tai būtų anticiklinė intervencija, turinti 
didžiulį darbo vietų kūrimo ir energijos taupymo potencialą. DFP ir priemone „Next 

1 Eurostatas, ES-SPGS duomenys.
2 Eurostatas, ES-SPGS duomenys.
3 EUROFOUND (2016), Inadequate housing in Europe: Costs and consequences, Europos Sąjungos leidinių 
biuras, Liuksemburgas.
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Generation EU“ turėtų būti tvirtai remiama iniciatyva „Renovacijos banga“, o valstybės narės 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planuose turėtų teikti pirmenybę renovacijai. Tai 
turėtų padėti iš esmės renovuoti 3 proc. Europos pastatų ūkio per metus.

Kova su benamyste ir diskriminacija
Benamystė Europos Sąjungoje auga: 24 valstybės narės pranešė, kad per pastarąjį dešimtmetį 
benamių skaičius padidėjo4. Suomija yra vienintelė valstybė narė, kurioje benamystės 
rodikliai sumažėjo. ES kiekvieną naktį lauke miega ne mažiau kaip 700 000 žmonių, t. y. 
70 proc. daugiau nei prieš dešimtmetį5.

COVID-19 krizė ir vėlesnė izoliacija parodė, kad galime suteikti prieglobstį benamiams, juos 
apgyvendinti ir užkirsti kelią jų iškeldinimui, jei esama politinės valios. Neatidėliotinos 
priemonės, kurių dėl COVID-19 krizės vyriausybės imasi siekdamos apsaugoti benamius, turi 
būti taikomos tiek laiko, kiek reikia, ir imamasi tolesnių tinkamų nuolatinių sprendimų.

Europos socialinių teisių ramsčiu Europos Komisijai suteikti tvirti įgaliojimai veikti, o 
Komisijos narys N. Schmit ne kartą, be kita ko, Europos Parlamento plenariniame posėdyje, 
pabrėžė, kad svarbu imtis veiksmų kovojant su benamyste. Europos Sąjunga gali parodyti 
moralinį pavyzdį ir, remdamasi savo vertybėmis, kartu su pagrindiniais suinteresuotaisiais 
subjektais paskelbti tikslą iki 2030 m. panaikinti benamystę Europos Sąjungoje ir taip 
prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Europoje.

Kova su benamyste nėra neįveikiama užduotis. Valstybės narės turi parengti nacionalines 
benamystės strategijas, kuriose būtų derinamos prevencinės ir reagavimo priemonės ir kuriose 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas benamių aprūpinimui nuolatiniu būstu. Benamių 
kriminalizavimas ir diskriminacinė praktika, kuri taikoma siekiant užkirsti jiems kelią gauti 
socialines paslaugas ir pastogę ir kurią matome keliose valstybėse narėse, yra nepriimtini. 
Komisija neturėtų ignoruoti šių priemonių ir turėtų jas užginčyti.

Atėjo laikas užtikrinti, kad visiems, ieškantiems įperkamo būsto, būtų taikomos vienodos 
sąlygos ir niekas nebūtų diskriminuojamas. Būstas yra pagrindinė kiekvieno asmens teisė, 
tačiau šiandien ne visi turi lygias galimybes jį įsigyti. Po G. Floydo mirties įvykusiais „Black 
Lives Matter“ protestais taip pat atkreiptas dėmesys į rasinę diskriminaciją ES ir pateikta 
svarių įrodymų dėl jos paplitimo būsto sektoriuje. Pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje 
„Being Black in the EU“ nurodyta, kad vienas iš penkių Afrikos kilmės respondentų 
(21 proc.) patyrė rasinę diskriminaciją, susijusią su galimybe gauti būstą, ir kad vienas iš 
dviejų respondentų gyvena perpildytame būste (45 proc.), palyginti su 17 proc. visų ES-28 
gyventojų6.

Be to, romų gyvenimo sąlygos ir toliau kelia itin didelį susirūpinimą, nes daugelis jų dažnai 
gyvena atskirtose gyvenvietėse, kurioms būdingos standartų neatitinkančios gyvenimo 
sąlygos. Reikia užkirsti kelią priverstiniam iškeldinimui ir teritorinei segregacijai. Politinėje 
aplinkoje, kurioje daromas spaudimas LGBTI asmenų teisėms, svarbu juos ginti, taip turėtų 
būti ir būsto srityje. Remiantis Pagrindinių teisių agentūros atlikto antrojo LGBTI asmenų 
tyrimo duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių 14 proc. lesbiečių, 8 proc. biseksualių 
moterų, 6 proc. biseksualių vyrų, 10 proc. homoseksualių vyrų, 20 proc. interseksualių 

4 Baptista, I ir Marlier, E (2019), Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies, Europos Komisija ir Europos socialinės politikos tinklas.
5 FEANTSA (2019), Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe.
6 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (2018), Second European Union Minorities and Discrimination 
Survey Being Black in the EU, Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.
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asmenų ir 21 proc. transseksualių asmenų patyrė diskriminaciją bandydami išsinuomoti arba 
pirkti būstą7. Taip pat matome, kad įperkamo ir prieinamo būsto trūkumas reiškia, kad 
daugelis neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų yra praktiškai „įkalinti“ savo namuose. Tai 
taip pat reiškia, kad jiems gali tekti persikelti į tam tikras įstaigas ir jie negali likti savo 
namuose, net jei to norėtų.

Socialinis, viešasis ir įperkamas būstas: integruotas požiūris ir investicijos
Nors ES neturi tiesioginių įgaliojimų būsto srityje, ES politika, finansavimo programos ir 
finansavimo priemonės daro didelį poveikį būsto rinkoms. ES integruotoje strategijoje būtų 
nagrinėjamas įvairių sričių Europos politikos poveikis būsto įperkamumui skirtingais 
aspektais ir ja būtų užtikrinama, kad vietos, regioninėms ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms būtų sukurta sistema, pagal kurią jos galėtų apibrėžti būsto pasiūlą, ją valdyti ir į 
ją investuoti. Būsto įperkamumas turėtų būti toliau integruojamas į Europos semestrą, 
atsižvelgiant į nacionalinių būsto rinkų susiskaidymą ir būsto valdų įvairovę.

Investicijų į socialinį būstą trūkumas siekia 57 mlrd. EUR per metus; viešosios investicijos į 
sektorių, kurios galėtų padidinti pasiūlą, toliau mažėja8. Vyriausybės dažnai daugiausia 
dėmesio skiria paskatoms privatiems vystytojams, o būsto parama mažas pajamas 
gaunantiems namų ūkiams vis dažniau teikiama kaip socialinės paramos išmokos. Pakeitus 
ES valstybės pagalbos taisykles, regionai ir vietos valdžios institucijos galėtų daugiau 
investuoti į socialinį būstą ir aprūpinti visas grupes, kurių poreikių, susijusių su deramu ir 
įperkamu būstu, neįmanoma patenkinti rinkos sąlygomis, kartu užtikrinant, kad finansavimas 
nebūtų nukreipiamas nuo nepalankiausioje padėtyje esančių asmenų. Tai taip pat padėtų kurti 
socialiniu požiūriu įvairialypius rajonus ir stiprinti socialinę sanglaudą.

Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama daugiau investuoti į socialinį, viešąjį ir 
įperkamą būstą pagal ES fiskalines taisykles. Tai turi atsispindėti Europos stabilumo ir 
augimo pakto reformoje. Iš ES biudžeto taip pat turėtų būti finansuojamas socialinis, 
įperkamas, sveikas, tinkamas ir efektyviai energiją vartojantis būstas, taip pat benamystės ir 
atskirties būsto srityje problemos sprendimas.

Būsto valdymo saugumo ir įtraukių būsto rinkų užtikrinimas
Plačiai pripažinta, kad atsigavimas nuo COVID-19 krizės sukeltų padarinių nereiškia grįžimo 
prie įprastos veiklos. Turime užtikrinti, kad po praėjusio dešimtmečio pasaulinės finansų 
krizės nepasikartotų iškeldinimo banga. Todėl nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikia 
užtikrinti geresnę nuomininkų ir hipotekos paskolų gavėjų apsaugą. Šiais laikais būsto 
politika dažnai nesubalansuotai palanki būsto nuosavybės, o ne nuomos atžvilgiu, todėl šioje 
srityje reikėtų pokyčių.

Turime vengti, kad nepasikartotų tendencija, kai ekonomikos krizė lemia tolesnį būsto rinkos 
finansinės veiklos suaktyvėjimą. Būstas vis dažniau laikomas turto kaupimo priemone, o ne 
socialine gėrybe. Jungtinio tyrimų centro ataskaitoje „Miestų ateitis“ (angl. „Future of 
Cities“) įspėjama, kad pastaruoju metu padidėjus užsienio ir įmonių investicijoms į 
gyvenamosios paskirties miesto nuosavybę pasikeitė nuosavybės modeliai, todėl kilo 
susirūpinimas dėl miesto socialinės struktūros ir dėl to, kam tenka atsakomybė už piliečių 

7 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (2020), EU LGBTI Survey II, Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo ir Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe. Europos ekonomikos diskusijų dokumentas Nr. 074, Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.
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teises į tinkamą ir įperkamą būstą.9 Valstybės narės ir miestai turėtų iš naujo apibrėžti savo 
santykius su privačiais investuotojais, tarptautinėmis finansų institucijomis ir finansų 
rinkomis, kad būstas vėl būtų laikomas žmogaus teise. Komisija turėtų įvertinti, ar ES 
konkurencijos, laisvo kapitalo judėjimo ir paslaugų teikimo reguliavimu, be kita ko, 
prisidedama prie būsto rinkos finansinės veiklos suaktyvėjimo, ir, jei reikia, iki 2021 m. 
vidurio pasiūlyti su tuo susijusių teisės aktų pakeitimų. Be to, nekilnojamojo turto nuosavybės 
ir sandorių skaidrumas yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią būsto rinkos iškraipymams, 
pinigų plovimui ir mokesčių slėpimui šiame sektoriuje.

Dėl staigaus trumpalaikės atostogų būstų nuomos augimo miestuose ir populiariose turistų 
lankomose vietose rinkoje mažėja būstų, didėja kainos ir daromas neigiamas poveikis 
gyvenimo sąlygoms. Norime miestams suteikti daugiau galimybių kontroliuoti trumpalaikės 
būsto nuomos platformas ir užtikrinti, kad šiose platformose būtų dalijamasi informacija su 
miestais, laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Būsto politikos ir būsto rinkos organizavimas yra viena iš sričių, kurioje skubiai reikia į 
žmones orientuoto požiūrio, pagal kurį jų teisė į tinkamą būstą už prieinamą kainą būtų 
viršesnė nei rinkos logika. Pranešėja mano, kad šis pranešimas gali padėti taikyti naują 
požiūrį.

9 Jungtinis tyrimų centras (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward, Europos 
Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.
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Municipality of Amsterdam
Architects Council of Europe
Leilani Farha UN Special Rapporteur on Adequate Housimg
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Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (City of Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Housing Manager Barcelona City Council)


