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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη στέγαση θα πρέπει να εξασφαλίζεται στην 
πράξη κατά τρόπο ώστε οι πολίτες και οι οικογένειές τους να έχουν κατάλληλη στέγαση 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και διασφαλίζει την ευημερία, την ιδιωτική ζωή 
και την ποιότητα ζωής τους, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης 
και συνοχής και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών1 αναγνωρίζει «το 
δικαίωμα καθενός σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και τον εαυτό και την οικογένειά του, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διατροφής, ένδυσης και στέγασης, καθώς και για 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση αυτού του δικαιώματος 
αναγνωρίζοντας προς τούτο την ουσιώδη σημασία της διεθνούς συνεργασίας που 
βασίζεται στην ελεύθερη συναίνεση»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στεγαστική πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος για την κάλυψη των αναγκών 
στέγασης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ιδιοκτησία, την προώθηση της ποιότητας 
στέγασης, τη βελτίωση της υπάρχουσας στέγασης και την προσαρμογή των υφιστάμενων 
δαπανών για τη στέγαση προς την οικογενειακή κατάσταση και τους πόρους των 
στεγαζομένων, αφήνοντας συγχρόνως περιθώριο για μια προσπάθεια εκ μέρους τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση θα πρέπει να διέπεται από μια καλή σχέση 
μεταξύ της ποιότητος και της τιμής αγοράς ή ενοικίασης, θα πρέπει να επιτρέπει την 
εξοικονόμηση ενέργειας και να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που θα περιλαμβάνει 
χώρους πρασίνου και θα είναι κατάλληλο για τις διάφορες γενιές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιβεβλημένο δικαίωμα στέγασης αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα για κάθε άτομο και προϋπόθεση για να έχει πρόσβαση στην κοινωνική ζωή, μια 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και την ικανότητα να φροντίζει τον εαυτό του, να 
αναπαύεται, να βρίσκει εργασία, να έχει τραπεζικό λογαριασμό ή να ψηφίζει στις 
εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση είναι, ως εκ τούτου, θεμελιώδους σημασίας 
για την άσκηση στην πράξη όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, το 24,5% του συνόλου των γυναικών βρισκόταν σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα έχουν συχνά σοβαρές 
δυσκολίες στέγασης και, ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ζουν σε 

                                               
1 Γενική Συνέλευση, Ψήφισμα 2200 A (XXI), 16.12.1966.
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περιβάλλοντα ανασφαλή και ανθυγιεινά·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στις αμοιβές και, κατά συνέπεια, οι διαφορές στις 
συντάξεις μεταξύ των φύλων, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη και 
την οικονομική σταθερότητα των γυναικών και εξακολουθούν να είναι ένας από τους 
κύριους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας 
σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και οι πολιτικές 
λιτότητας έχουν αυξήσει περαιτέρω τη μη απασχόληση και έχουν επιδεινώσει τις ήδη 
επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης ορισμένων γυναικών και το ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών (ιδίως των νέων γυναικών και της γενιάς άνω των 50), ενώ οι ηλικιωμένες 
γυναίκες έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω των συνεχιζόμενων διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας1, έχουν αυξήσει τις τάξεις αυτών που χρειάζονται πιο προσιτή στέγαση και έχει 
παρεμποδίσει την επίτευξη μεγαλύτερης προόδου στην παροχή επιλογών στέγασης σε 
γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό 
εισόδημα και η ανεργία δυσχεραίνουν τη δυνατότητα των γυναικών να έχουν πρόσβαση 
σε τραπεζική δανειοδότηση και χρηματοδότηση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές δυσκολίες έχουν οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας, 
ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, 
ο δημόσιος τομέας είναι ένας από τους τομείς στους οποίους κυριαρχούν οι γυναίκες, ενώ 
οι μισθοί των γυναικών έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες 
γυναίκες να περιλαμβάνονται στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έρχονται να συμπληρώσουν μια 
προϋπάρχουσα κατάσταση στην οποία συχνά οι γυναίκες αποτελούν θύματα στερεοτύπων 
και διακρίσεων τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση σπιτιών, εξαιτίας των 
περιορισμένων οικονομικών τους πόρων και επειδή οι μόνες γυναίκες και οι ανύπαντρες 
μητέρες με παιδιά θεωρούνται συχνά ως μεγαλύτερου κινδύνου ενοικιαστές ή μη 
αξιόπιστα άτομα όσον αφορά την αποπληρωμή και την διακοπή της μίσθωσης εξαιτίας 
μετοίκησης της οικογένειας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες, οι νέες οικογένειες, οι γυναίκες σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις, οι νέοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, οι μετανάστριες, τα άτομα 
με αναπηρία, οι χήρες με εξαρτώμενα τέκνα, οι γυναίκες από μειονοτικές ομάδες, οι 
γυναίκες που αποτελούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα δε 
οι ηλικιωμένες γυναίκες με χαμηλές συντάξεις, πλήττονται ιδιαίτερα από την έλλειψη 
προσιτών και προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους επιλογών κοινωνικής στέγασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην έλλειψη στέγης και 
συχνά αναγκάζεται να στεγαστεί σε κατοικίες στον ιδιωτικό τομέα που δεν πληρούν τις 
σωστές προδιαγραφές, πράγμα το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για προβλήματα 
υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ομάδα συχνά επιδιώκει να βρει εναλλακτικές 
λύσεις συζώντας με την οικογένεια, με φίλους ή γνωστούς, εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την ορθή ανάλυση και τεκμηρίωση με διαφάνεια της κατάστασης των αστέγων·

                                               
1 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών κοντά στην ηλικία σύνταξης (Ρ7_ΤΑ(2011)0360).
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης συχνά θεωρείται ότι πλήττει περισσότερο τους 
άνδρες· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η έρευνα έχει καταδείξει ότι η τυπική μορφή 
αστέγων μεταξύ των γυναικών φαίνεται να είναι «κρυμμένοι άστεγοι»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στρατηγικές των γυναικών να αποφεύγουν να καταλήξουν στο δρόμο 
μένοντας με την οικογένεια ή με φίλους δεν είναι σε καμία περίπτωση η κατάλληλη λύση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι τιμές στην αγορά κατοικίας, μειώνουν 
τη δυνατότητα των γυναικών να πάρουν διαζύγιο ή να τερματίσουν μια συγκατοίκηση, 
περιορίζοντας την ελευθερία τους και καθιστώντας τις πιο ευάλωτες σε ενδοοικογενειακή 
βία λόγω φύλου·

1. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των οικονομικά προσιτών 
επιλογών στέγασης και να υποστηρίξουν τις γυναίκες στην επίτευξη οικονομικής 
ανεξαρτησίας, παρέχοντάς τους συνθήκες που θα διευκολύνουν τη συμφιλίωση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα πιεστικά καθημερινά 
προγράμματα και προκλήσεις· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό του τομέα κοινωνικής στέγασης των 
κρατών μελών, καθώς και για την περιοριστική προσέγγιση της Επιτροπής στην πολιτική 
ανταγωνισμού, η οποία περιορίζει τον ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας όσον αφορά την κοινωνική στέγαση μόνο στα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα·

2. υπογραμμίζει την πιεστική έλλειψη επαρκών επιλογών στέγασης, προσαρμοσμένων για 
να καλύψουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία, και πιο 
συγκεκριμένα, στέγασης που να τους επιτρέπει να ζουν ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

3. υπογραμμίζει τη σημασία ενός συστήματος βαθμολόγησης της υγείας και της ασφάλειας 
όσον αφορά τη στέγαση, το οποίο να παρέχει μια, με βάση την υγεία, αξιολόγηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη στέγαση·

4. τονίζει την ανάγκη διαφανών πολιτικών στέγασης που θα αποτελέσουν σημαντική 
συμβολή στην ισότητα των φύλων·

5. υπενθυμίζει ότι το 2009 υπήρχαν επτά φορές περισσότερες μόνες μητέρες από ό,τι μόνοι 
πατέρες· θεωρεί, συνεπώς, ότι από κοινού με τις ευάλωτες ομάδες ή άτομα, όπως οι μόνοι 
γονείς, οι νέες οικογένειες, οι μεγάλες οικογένειες, οι νέοι άνθρωποι στο ξεκίνημα της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, οι μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρίες και οι 
ηλικιωμένοι, θα πρέπει και στις μόνες μητέρες να δοθεί προτεραιότητα κατά την παροχή 
κοινωνικής κατοικίας· σημειώνει ότι, όταν άρχισε η οικονομική κρίση, είχε μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στους άνδρες από τις γυναίκες, αλλά όσο η κρίση προχωρά, αυξάνεται το 
ποσοστό ανεργίας των γυναικών περισσότερο από ό,τι των ανδρών·

6. τονίζει ότι, αφενός μεν έχει ουσιώδη σημασία η ύπαρξη κοινωνικής στέγης κατάλληλης 
για τα διάφορα άτομα που χρήζουν βοήθειας, και δεδομένου του σημαντικού της ρόλου 
στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας διαμέσου της εξάλειψης της οικογενειακής 
φτώχειας και της αποτροπής της διαβίβασης της μειονεξίας από τη μία γενιά στην άλλη, 
αφετέρου είναι εξίσου σημαντικό, η στέγαση αυτή να διατίθεται σε προσιτό μίσθωμα, 
λόγος για τον οποίο ως «λογικό μίσθωμα» θα πρέπει να νοείται ένα μίσθωμα κάτω από 
την τιμή της αγοράς·
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7. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με τον ιδιωτικό τομέα και να επενδύσουν στην 
κοινωνική στέγαση για την αποφυγή του κοινωνικού διαχωρισμού, παρέχοντας έτσι ένα 
σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, ιδίως για τα άτομα και τις ομάδες που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες σε χαμηλόμισθες θέσεις, οι νέες οικογένειες, οι 
μεγάλες οικογένειες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους, οι μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες από μειονοτικές ομάδες και οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε οι ηλικιωμένες γυναίκες με χαμηλές συντάξεις·

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη να διασφαλίσουν το δικαίωμα στέγασης 
για όλους, ιδίως με την προώθηση προγραμμάτων στέγασης για τους λιγότερο εύπορους 
πολίτες, την παροχή κινήτρων για την προώθηση στέγασης ελεγχόμενου κόστους, την 
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση, την προώθηση και τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων ιδιωτικής ανέγερσης κατοικιών, την υποστήριξη του συνεταιριστικού 
τομέα, την προώθηση αποτελεσματικών και μη κερδοσκοπικών πολιτικών πίστωσης, και 
τη ρύθμιση μιας αγοράς ενοικίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

9. τονίζει ότι οι διάφορες πτυχές της έλλειψης στέγασης μεταξύ των γυναικών πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με ολιστικό τρόπο και θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα 
όλων των πλαισίων πολιτικής της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διεξάγουν συστηματικές αξιολογήσεις αντικτύπου με βάση το φύλο και παρακολουθήσεις 
της ειδικής κατάστασης και των ειδικών αναγκών των αστέγων γυναικών, να προωθούν 
υποβοηθούμενα σχέδια ως προς το περιβάλλον διαβίωσης και την κατασκευή προσιτών, 
προσαρμοσμένων και ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών, και να συμπεριλαμβάνουν τις 
οικογένειες της μεσαίας τάξης – οι οποίες συχνά αποκλείονται από τέτοια προγράμματα –
στα προγράμματα κοινωνικής στέγης, καθώς ενδέχεται, όπως και άλλα νοικοκυριά, να 
υποφέρουν από υλική στέρηση λόγω της οικονομικής κρίσης·

10. διαπιστώνει με λύπη ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά πιθανότερο να 
παραμείνουν σε περιβάλλον κακομεταχείρισης, εάν είναι οικονομικά εξαρτώμενα από τον 
δράστη και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να αναζητήσουν χωριστή, κατάλληλη κατοικία 
μόνα τους· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να προωθήσει ευαίσθητες από πλευράς φύλου 
πολιτικές, προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, που να αυξάνουν την πρόσβαση σε 
ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και καλεί 
τα κράτη μέλη να βρουν προσιτές λύσεις σε εναλλακτικές μορφές έκτακτης και 
προσωρινής στέγασης και να αυξήσουν τον αριθμό των καταφυγίων και των κέντρων 
αποκατάστασης για τα θύματα, καθώς και άλλων συναφών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως 
οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οικογένειες (π.χ. κέντρα νομικής στήριξης οικογενειών)·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν αναλύσεις κοινωνικών επιπτώσεων δίνοντας έμφαση 
στις αναλύσεις με βάση το φύλο και την στέγαση, ως μέρος όλων των πολιτικών και των 
προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την απόκλιση μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά το εισόδημα και τους οικονομικούς πόρους· τονίζει ότι όλα τα 
στατιστικά δεδομένα πρέπει να αναλύονται κατά φύλο και κατά είδος νοικοκυριού και ότι 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο ακριβώς οι πολιτικές 
στέγασης μπορεί να υποστηρίξουν τα άτομα και τις ομάδες που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση όπως οι γυναίκες (δεδομένου του πολυσχιδούς ρόλου των γυναικών ως μόνων 
γονέων και ως παρόχων φροντίδας σε μέλη της οικογένειας και σε άτομα με αναπηρία), οι 
οικογένειες, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι·
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12. χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής1 σχετικά με τις συμφωνίες πιστώσεων για 
ακίνητα κατοικίας και σημειώνει ότι πολλές οικογένειες με υποθήκες έχουν πέσει θύματα 
καταχρηστικών κατασχέσεων· ζητεί να ληφθούν έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων στέγασης σε όλη την Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
δραματικές κοινωνικές συνέπειες των εξώσεων θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά·

13 σημειώνει ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν πολιτικές και προγράμματα στέγασης σε 
διαβούλευση με τις γυναίκες που διαθέτουν χαμηλό εισόδημα και προέρχονται από 
διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, ούτως ώστε να εξευρεθούν ποιες πολιτικές 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των γυναικών.

                                               
1 COM(2011)142.



PE504.016v03-00 8/8 AD\932170EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 20.3.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

26
0
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe 
García Pérez, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Silvana Koch-Mehrin, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Astrid 
Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Britta Thomsen, 
Anna Záborská, Inês Cristina Zuber, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Silvia Costa, Anne Delvaux, Mojca Kleva Kekuš, Katarína 
Neveďalová, Angelika Werthmann, Мария Габриел


