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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et õigus eluasemele tuleks tegelikkuses kindlustada seeläbi, et kodanikele ja 
perekondadele tagatakse asjakohane eluase, mis vastab nende vajadustele ja kindlustab 
nende heaolu, privaatsuse ja elukvaliteedi, aidates seega saavutada sotsiaalset õiglust ja 
ühtekuuluvust ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu;

B. arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti1 artiklis 11 tunnustatakse „igaühe õigust nii enda 
kui ka oma perekonna piisavale elatustasemele, sealhulgas piisavale toidule, riietusele ja 
eluasemele, ning elamistingimuste pidevale paranemisele. Osalisriigid võtavad 
asjakohaseid meetmeid, et tagada kõnealuse õiguse elluviimine, tunnistades selleks vabal 
nõusolekul põhineva rahvusvahelise koostöö suurt tähtsust.”;

C. arvestades, et sotsiaalelamumajanduse poliitika on lahutamatu osa üldist majandushuvi 
pakkuvatest teenustest, mille eesmärk on aidata täita eluasemega seotud vajadusi, 
hõlbustada juurdepääsu kinnisvarale, edendada eluruumi kvaliteeti, parandada 
olemasolevat eluruumi ning kohandada elamispinna kulud vastavalt perekonna olukorra ja 
elanike vahenditele, jättes ruumi nendepoolseteks jõupingutusteks;

D. arvestades, et sotsiaaleluaset peaks iseloomustama hea kvaliteedi ja ostuhinna või üüri 
suhe, see peaks võimaldama energiasäästu ning asuma keskkonnas, kus on olemas 
haljasalad ja mis on sobiv eri põlvkondadele, võttes arvesse laste ja eakamate inimeste 
erivajadusi;

E. arvestades, et kohustuslik kaitstav õigus eluasemele on iga isiku põhiõigus ning tingimus
ühiskonnaelus osalemiseks, eraelu ja pereelu elamiseks ning võimaluseks hoolitseda enda 
eest, puhata, leida töökoht, omada pangaarvet või hääletada valimistel; arvestades, et 
eluase on seetõttu kõikide muude põhiõiguste tegeliku kasutamise seisukohast 
põhjapaneva tähtsusega;

F. arvestades, et 2010. aastal elas 24,5 protsenti naistest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohus;

G. arvestades, et madala sissetulekuga naistel on sageli tõsiseid raskusi eluasemega ning 
seetõttu on nende puhul ebaturvalises ja ebatervislikus keskkonnas elamise oht suurem;

H. arvestades, et sooline palgalõhe ja sellest tulenev sooline pensionilõhe mõjutavad oluliselt 
naiste ostujõudu ja majanduslikku stabiilsust ning on siiani üks peamisi põhjuseid, miks 
naised satuvad vanemas eas allapoole vaesuspiiri;

I. arvestades, et rahandus- ja majanduskriis ning kokkuhoiupoliitika on veelgi süvendanud 
töötust ja halvendanud teatava osa naiste niigi ebakindlat tööhõivealast olukorda ning 
suurendanud naiste (eelkõige noorte ja üle 50aastaste) töötuse taset, kusjuures eriti 

                                               
1 Peaassamblee, resolutsioon 2200 A (XXI), 16.12.1966.
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kahjulikult on see mõjutanud eakamaid naisi tööturul jätkuva diskrimineerimise tõttu1, 
suurendanud kättesaadavama hinnaga eluaseme vajajate arvu ja vähendanud võimalusi 
tagada eluase ebasoodsas olukorras naistele; arvestades, et madal sissetulek ja töötus 
muudavad naiste jaoks pangalaenude ja pangapoolse rahastamise saamise raskeks;

J. arvestades, et majandusraskused on toonud kaasa kokkuhoiumeetmed, eelkõige avalikus 
sektoris, ning arvestades, et paljudes ELi liikmesriikides on avalik sektor üks selliseid 
sektoreid, kus töötab rohkem naisi, naiste palkasid on suuresti vähendatud ning seetõttu 
kuulub üha rohkem naisi kõige vaesematesse elanikkonnarühmadesse Euroopa Liidus;

K. arvestades, et kriisi mõju kattub juba varem valitsenud olukorraga, kus naised on sageli 
stereotüüpide ja diskrimineerimise ohvrid nii eluaseme ostmisel kui ka üürimisel nende 
piiratud rahaliste vahendite tõttu ning seetõttu, et vallalisi naisi ja lastega perekondi, mille 
perekonnapeaks on täiskasvanud vallaline naine, peetakse sageli riskantsemateks 
üürnikeks või ebausaldusväärseteks selles osas, mis puudutab tagasimakseid või 
üürilepingu katkestamist perekonna mujale kolimise tõttu;

L. arvestades, et sotsiaaleluaseme puudus mõjutab eriti üksikemasid, noori peresid, 
madalapalgalisi naisi, tööelu alustavaid noori, sisserännanud naisi, puudega inimesi, 
ülalpeetavate lastega lesknaisi, vähemusrühmadesse kuuluvaid naisi, koduvägivalla 
ohvriks olevaid naisi ning eakaid, eeskätt madalat pensioni saavaid eakaid naisi, sest neid 
mõjutab eriti kättesaadava hinnaga kohandatud sotsiaaleluaseme puudumine; arvestades, 
et kõnealune rühm on eriti haavatav kodutuse suhtes ning kolib sageli normidele 
mittevastavatesse eraturu elamuüksustesse, mis suurendab oluliselt terviseprobleemide 
tekkimise ohtu; arvestades, et kõnealune rühm otsib sageli alternatiivseid lahendusi, 
kolides perekonna, sõprade või tuttavate juurde, mis takistab kodutuse nõuetekohast 
analüüsimist ja kodutute läbipaistvat dokumenteerimist;

M. arvestades, et levinud on arvamus, nagu puudutaks kodutus valdavalt mehi; arvestades, et 
teadusuuringud on siiski näidanud, et naiste hulgas näib tavaliseks kodutuse vormiks 
olevat nn varjatud kodutus; arvestades, et naiste strateegiad vältida tänavale sattumist 
perekonna või sõprade juures peatumisega ei ole mingil juhul asjakohased lahendused;

N. arvestades, et majanduskriis ja eluaseme turu hinnad vähendavad naiste suutlikkust 
lahutada või kooselu lõpetada, mis piirab nende vabadust ja muudab nad soolise 
koduvägivalla suhtes haavatavamaks;

1. rõhutab, et liikmesriigid peaksid suurendama mõistliku hinnaga elamispindade valikut ja 
toetama naiste majanduslikku iseseisvumist, luues neile tingimused, mis soodustaksid töö-
ja pereelu ühitamist, võttes arvesse nende tihedat päevakava ja arvukaid kohustusi; 
väljendab oma muret riigipõhiste soovituste pärast, mille eesmärk on piirata liikmesriikide 
sotsiaaleluasemesektorit, ning komisjoni piirava lähenemisviisi pärast 
konkurentsipoliitikas, mille kohaselt osutatakse sotsiaaleluaseme pakkumises seisnevaid 
üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid üksnes sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikutele;

2. rõhutab, et äärmiselt suur puudus on niisugustest asjakohastest eluasemetest, mis on 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni pensionieale lähenevate naiste olukorra kohta 
(P7_TA(2011)0360).
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kohandatud vanemate inimeste ja puudega isikute vajadustele, ning täpsemalt 
eluasemetest, mis võimaldavad neil elada võimalikult kaua iseseisvalt;

3. rõhutab, kui oluline on eluaseme tervise- ja ohutusalase hindamise süsteem, millega 
antakse tervisest lähtuv hinnang eluasemega seotud riskidele;

4. toonitab läbipaistva eluasemepoliitika vajadust, et anda otsustav panus soolisse 
võrdõiguslikkusesse;

5. tuletab meelde, et 2009. aastal oli üksikemasid seitse korda rohkem kui üksikisasid; on 
seepärast seisukohal, et haavatavas olukorras rühmad või üksikisikud, näiteks 
üksikvanemad, noored pered, suurpered, ametialast karjääri alustavad noored, 
sisserännanud naised, puudega inimesed ja eakad, ning üksikemad peaksid saama 
sotsiaaleluaseme eelisjärjekorras; märgib, et ajal, mil majanduskriis alguse sai, mõjutas 
see rohkem mehi kui naisi, kuid kriisi süvenedes suurendas see rohkem naiste kui meeste 
töötuse taset;

6. rõhutab, et kuigi erinevatele abivajajatele sobiva sotsiaaleluaseme olemasolu on oluline 
ning kuna eluasemel on oluline osa laste vaesuse vastu võitlemisel perekondade vaesuse 
kaotamise ja vähekindlustatuse põlvkonnast põlvkonda kandumise ennetamise abil, on 
samavõrra tähtis sellise eluaseme kättesaadavus rendihinna kaudu, mistõttu tuleb 
mõistliku hinnana käsitleda turuhinnast madalamat rendihinda;

7. kutsub liikmesriike tegema koostööd erasektoriga ja investeerima sotsiaaleluasemesse 
sotsiaalse eraldatuse vältimiseks ning seeläbi pakkuma stabiilset ja turvalist keskkonda 
eelkõige sellistele kaitsetus olukorras üksikisikutele ja rühmadele nagu vähetasustatavat 
tööd tegevad naised, noored pered, suurpered, ühe vanemaga perekonnad, tööelu 
alustavad noored, sisserännanud naised, puudega inimesed, vähemusrühmadesse kuuluvad 
naised ning eakad, eriti väikest pensioni saavad eakad naised;

8. kutsub liikmesriike võtma vastutuse selle eest, et kõigile oleks tagatud õigus eluasemele, 
tehes seda eelkõige järgmise abil: vähem jõukatele kodanikele suunatud 
eluasemeprogrammide käivitamine, stiimulite pakkumine kontrollitavate kuludega 
eluasemete edendamiseks, üürile antavate sotsiaaleluasemete ehitamine, 
iseehitusprogrammide edendamine ja rahastamine, ühistusektori toetamine, tulemusliku ja 
mittespekulatiivse krediidipoliitika käivitamine ning mittespekulatiivse üürituru 
reguleerimine;

9. rõhutab, et naiste kodutuse eri tahke tuleb käsitleda tervikliku lähenemisviisi alusel ning 
see peaks moodustama kõikide ELi poliitikaraamistike lahutamatu osa; nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid viiksid regulaarselt läbi soolise mõju hindamisi ning järelevalvet 
seoses kodutute naiste eriolukorra ja -vajadustega, edendaksid toetatud elamise keskkonna 
projekte, edendaksid kättesaadava hinnaga, kohandatud ja energiatõhusate eluasemete 
ehitamist ning lisaksid sotsiaaleluaseme kavadesse ka nendest sageli väljajäetud 
keskklassi pered, kuna majanduskriisi tõttu võivad nemadki kannatada materiaalse 
puuduse all nagu teised leibkonnad;

10. märgib kahetsusega, et koduvägivalla ohvrid jäävad sageli tõenäolisemalt edasi 
vägivaldsesse keskkonda siis, kui nad on väärkohtlejast majanduslikult sõltuvad ning neil 
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ei ole seega võimalust otsida endale eraldi sobivat eluaset; nõuab seepärast, et EL 
edendaks sootundlikku poliitikat, programme ja rahastamist, mis parandaks mõistliku 
hinnaga turvalise eluaseme kättesaadavust koduvägivalla ohvrite jaoks, ning kutsub 
liikmesriike otsima mõistliku hinnaga lahendusi hädaabi korras pakutava ja ajutise 
eluaseme alternatiivsetele vormidele ning suurendama ohvritele mõeldud varjupaikade ja 
rehabilitatsioonikeskuste arvu, samuti muid sotsiaalteenuseid, nagu igakülgsed 
pereteenused (nt pereõiguse keskused);

11. kutsub liikmesriike viima seoses eluasemepoliitika ja kõigi eluasemeprogrammidega läbi 
sotsiaalse mõju analüüsi, mille puhul oleks rõhuasetus seatud soopõhisele ja 
leibkonnapõhisele analüüsile, võttes sissetuleku ja rahaliste vahendite puhul eeskätt 
arvesse soolist ebavõrdsust; rõhutab, et kõik statistilised andmed tuleb eristada soo ja 
leibkonnatüübi alusel ning et võimalused kaitsetus olukorras üksikisikute või rühmade, 
nagu naiste (pidades silmas nende mitmetahulist rolli üksikvanematena ning pereliikmete 
ja puudega inimeste hooldajatena), perekondade, noorte, puudega inimeste ja eakate 
toetamiseks eluasemepoliitika raames tuleb täpselt välja selgitada täiendavate 
uuringutega;

12. tunneb heameelt elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva komisjoni 
direktiivi ettepaneku1 üle ning märgib, et paljud hüpoteeklaenudega perekonnad on 
langenud ebaõiglaselt sundmüügi ohvriks; nõuab erakorraliste meetme võtmist selleks, et 
tagada kõikjal Euroopas õigused eluasemele; kutsub liikmesriike tagama, et väljatõstmiste 
raskete sotsiaalsete tagajärgedega tegeldaks tulemuslikult;

13. märgib, et eluasemepoliitika ja -programmid tuleb välja töötada madala sissetulekuga ja 
eri sotsiaalse päritoluga naistega konsulteerides, et selgitada välja, milline poliitika vastab 
kõige paremini naiste vajadustele.

                                               
1 COM(2011)142.
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