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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a lakhatáshoz való jognak abban kell megnyilvánulnia, hogy a polgárok és a 
családok számára olyan megfelelő lakhatást biztosítanak, amely megfelel igényeiknek, 
továbbá amely biztosítja jólétüket, magánéletüket és életminőségüket, ezáltal járulva 
hozzá a társadalmi igazságosság és kohézió eléréséhez, valamint a társadalmi kirekesztés 
és a szegénység leküzdéséhez;

B. mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 11. cikke1 elismeri „mindenkinek a jogát önmaga és 
családja megfelelő életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakást, 
valamint az életkörülmények állandó javulását.  A részes államok megfelelő 
intézkedéseket hoznak e jog megvalósítása érdekében, továbbá elismerik, hogy evégből 
alapvető fontosságú a szabad elhatározás alapján nyugvó nemzetközi együttműködés.”;

C. mivel a szociális lakhatási politika az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
elválaszthatatlan részét képezi azzal a céllal, hogy segítsen a lakhatási igények 
kielégítésében, elősegítse a lakáshoz jutást, előmozdítsa a lakóhelyek minőségét, javítsa a 
már meglévő lakóhelyeket, valamint a lakhatási költségeket a család helyzetéhez és a 
lakók erőforrásaihoz igazítsa, lehetővé téve az ő hozzájárulásukat is;

D. mivel a szociális lakásoknak megfelelő ár-érték aránnyal kell rendelkezniük a vételár vagy 
a bérleti díj tekintetében, lehetővé kell tenniük az energiatakarékosságot, zöldterületekkel 
rendelkező környezetben kell elhelyezkedniük, és – figyelembe véve a gyermekek és az 
idősek sajátos igényeit – a különböző generációk számára is alkalmasnak kell lenniük;

E. mivel a lakhatáshoz való érvényesíthető jog valamennyi személy számára alapvető jog, 
valamint a társadalomban való létezés, a magánélet és a családi élet, az önellátás, a 
pihenés, a munkavállalás, a bankszámlával rendelkezés, illetve akár a szavazás feltétele; 
úgy véli, hogy a lakhatás ennélfogva elengedhetetlen a többi alapvető jog tényleges 
gyakorlásához;

F. mivel 2010-ben a nők 24,5%-át fenyegette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
veszélye;

G. mivel az alacsony jövedelemmel rendelkező nők gyakran szembesülnek súlyos lakhatási 
problémákkal, ennélfogva esetükben nagyobb a kockázata annak, hogy nem biztonságos 
és egészségtelen környezetben élnek;

H. mivel továbbra is a nemek közötti bérszakadék és ebből adódóan a nemek közötti 
nyugdíjkülönbség jelentős hatással van a nők vásárlóerejére és gazdasági stabilitására és 
még mindig az egyik fő oka annak, hogy a nők későbbi életszakaszukban a szegénységi 

                                               
1 A Közgyűlés 1966. december 16-i, 2200 A (XXI) sz. határozata
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küszöb alatt élnek;

I. mivel a pénzügyi és gazdasági válság és a megszorító politikák következtében tovább 
súlyosbodott a munkanélküliség problémája, és a nők egyes csoportjának amúgy is 
bizonytalan foglalkoztatási helyzete tovább romlott, valamint tovább nőtt a munkanélküli
nők aránya (különösen a fiatalok, illetve az 50 év felettiek körében) – ami különösen az 
idősebb nőket érinti a tartós munkaerő-piaci megkülönböztetés miatt1 –, és nem 
történhetett jelentősebb előrelépés a hátrányos helyzetű nők lakhatási problémáinak 
különböző lehetőségek biztosítása révén történő megoldása felé sem; mivel az alacsony 
jövedelem és a munkanélküliség megnehezíti a nők számára a bankkölcsönökhöz és a 
banki finanszírozáshoz való hozzáférést;

J. mivel a megszorító intézkedések okozta gazdasági nehézségek miatt – különösen az 
állami szektorban, amely számos uniós tagállamban az egyik olyan szektor, amelyben a 
nők vannak túlsúlyban – jelentősen csökkentek a nők munkabérei, és mivel fokozódott az 
Európai Unióban a legszegényebb nők száma;

K. mivel a válság hatásai miatt továbbra is fennáll a korábbi helyzet, amelyben a nők mind 
lakásvásárlás, mind lakásbérlés során gyakran estek sztereotípiák és megkülönböztetés 
áldozatául korlátozott pénzügyi forrásaik és amiatt, hogy az egyedülálló nőket és az 
egyedülálló gyermekes nők családjait gyakran tekintik kockázatosabb bérlőknek vagy 
megbízhatatlan alanyoknak a visszafizetés tekintetében és amiatt, hogy a család újbóli 
egyesülése miatt felmondják a bérletet;

L. mivel az egyedülálló anyákat, a fiatal családokat, az alacsony jövedelemmel rendelkező 
nőket, a pályafutásuk elején járó fiatalokat, a bevándorló nőket, a fogyatékossággal élőket, 
a gyermeküket egyedül nevelő özvegyeket, a kisebbségi csoportból származó nőket, a 
családon belüli erőszak áldozataivá vált nőket és az időseket – főleg az alacsony 
nyugdíjjal rendelkező nőket – különösen súlyosan érinti, hogy nem lehet megfizethető és 
megfelelő szociális lakáshoz jutni; mivel ez a csoport különösen ki van téve a 
hajléktalanságnak, és gyakran költözik színvonalon aluli magánlakásokba, ami jelentősen 
fokozza az egészségügyi problémák kockázatát; mivel ez a csoport gyakran keres 
alternatív megoldásokat oly módon, hogy összeköltözik a családjával, barátaival, 
ismerőseivel, ami gátolja a hajléktalanok helyzetének megfelelő elemzését és átlátható 
dokumentálását;

M. mivel a hajléktalanságot gyakran fogják fel úgy, hogy az főleg a férfiakat érinti; mivel a 
kutatások szerint azonban úgy tűnik, hogy a nők körében a hajléktalanság tipikus formája 
az úgynevezett „rejtett hajléktalanság”; mivel semmiféleképpen nem jelentenek megfelelő 
megoldást a nők által alkalmazott azon stratégiák, hogy a családjuknál vagy barátoknál 
tartózkodnak annak elkerülése érdekében, hogy utcára kerüljenek;

N. mivel a gazdasági válság és a lakáspiaci árak csökkentik a nők házasságok felbontására 
vagy az együttélés felszámolására irányuló képességét, korlátozzák szabadságukat és még 
jobban kiteszik őket a családon belüli nemi alapú erőszak veszélyének;

                                               
1 Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a nyugdíjkorhatárhoz közelítő nők helyzetéről 
(P7_TA(2011)0360).
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1. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak növelniük kellene a megfizethető lakhatási 
lehetőségeket, valamint támogatniuk kellene a nőket az anyagi függetlenség elérésében 
kedvezőbb, a szakmai és a családi élet összeegyeztethetőségét biztosító feltételekkel, szem 
előtt tartva nyomasztó napi beosztásukat és kihívásaikat; aggályának ad hangot az 
országspecifikus ajánlások miatt, amelyek célja, hogy korlátozzák a tagállamok szociális 
lakhatási ágazatát, továbbá a Bizottság által a versenypolitikában alkalmazott azon 
korlátozó jellegű megközelítés miatt, amellyel a kizárólag a hátrányos társadalmi helyzetű 
személyek részére biztosított szociális lakhatásra korlátozza az általános érdekű szociális 
szolgáltatások minősítést;

2. hangsúlyozza az idősebbek és a fogyatékossággal élők igényeihez igazított megfelelő 
lakhatási lehetőségek, és különösen az olyan lakhatás súlyos hiányát, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy amíg csak lehetséges, önállóan éljenek;

3. hangsúlyozza a lakhatással kapcsolatos olyan egészségügyi és biztonsági besorolási 
rendszer fontosságát, amely a lakhatással kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan egészségi 
alapú értékelést biztosít;

4. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséghez való kulcsfontosságú hozzájárulás 
biztosítása érdekében átlátható lakhatási politikákra van szükség;

5. emlékeztet arra, hogy 2009-ben az egyedülálló anyák száma hétszer nagyobb volt, mint az 
egyedülálló apáké; úgy véli ezért, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő olyan 
csoportokkal vagy egyénekkel együtt, mint az egyedülálló szülők, fiatal családok, 
nagycsaládok, a pályafutásuk elején járó fiatalok, a migráns nők, a fogyatékossággal élők 
és az idősek, az egyedülálló nőknek is elsőbbséget kellene élvezniük a szociális lakások 
elosztásakor; megjegyzi, hogy noha a gazdasági válság kezdetben nagyobb hatást 
gyakorolt a férfiakra, mint a nőkre, a válság kibontakozásával azonban több nő vált 
munkanélkülivé, mint férfi;

6. hangsúlyozza, hogy jóllehet alapvető fontosságú, hogy a támogatásra szoruló különböző 
emberek számára megfelelő szociális lakások álljanak rendelkezésre, és tekintettel arra, 
hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben a szociális lakhatási politikák a családi 
szegénység felszámolásán és a hátrányos helyzet nemzedékek közötti öröklődésének 
megakadályozásán keresztül fontos szerepet töltenek be, ugyanolyan fontos, hogy az ilyen 
lakásokat megfizethető lakbér mellett lehessen igénybe venni, ami miatt az „ésszerű 
lakbér” fogalma alatt a piaci mértéket el nem érő lakbért kell érteni;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy a társadalmi szegregáció elkerülése érdekében 
működjenek együtt a magánszektorral és fektessenek be szociális lakások létrehozásába, 
így biztosítva stabil és biztonságos környezetet, különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő egyének és csoportok – alacsony jövedelemmel rendelkező nők, fiatal családok, 
nagycsaládok, egyszülős családok, pályafutásuk elején járó fiatalok, migráns nők, 
fogyatékossággal élők, kisebbségi csoportból származó nők és idősek, különösen pedig az 
alacsony nyugdíjjal rendelkező nők – számára;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy vállaljanak felelősséget a lakhatási jog mindenki számára 
történő biztosításáért, különösen azzal, hogy a kevésbé tehetős polgárok számára lakhatási 
programokat indítanak, ösztönzik az alacsonyabb költségekkel fedezhető lakhatás 
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előmozdítását, a szociális bérlakások építését, a saját lakások építésére szolgáló 
programok előmozdítását és finanszírozását, a szövetkezeti szektor támogatását, a 
hatékony és nem spekulatív hitelprogramok elindítását, valamint a nem spekulatív 
lakásbérleti piac szabályozását;

9. hangsúlyozza, hogy a nők körében tapasztalható hajléktalanság különböző aspektusaival 
holisztikusan kell foglalkozni, és azoknak az uniós szakpolitikai keretek elválaszthatatlan 
részét kell képezniük; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy rendszeresen
végezzenek nemi alapú hatásvizsgálatot, és kövessék nyomon a hajléktalan nők sajátos 
helyzetét és szükségleteit, hogy mozdítsák elő a saját lakókörnyezetben való életvitellel 
kapcsolatos projekteket és hogy mozdítsák elő megfizethető, igényekhez igazodó és 
energiahatékony lakások építését, és hogy vonják be a gyakran kirekesztett 
középosztálybeli családokat és más háztartásokat is a szociális lakhatási programokba, 
mivel a gazdasági válság miatt ők is anyagi nélkülözésben szenvedhetnek;

10. sajnálattal állapítja meg, hogy a családon belüli erőszak áldozatai nagyobb 
valószínűséggel maradnak az őket bántalmazók környezetében, ha anyagilag függnek a 
bántalmazóktól, így pedig képtelenek megfelelő különálló lakhatást keresni saját 
maguknak; felszólítja ezért az Európai Uniót, hogy mozdítson elő olyan, a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő szakpolitikákat és programokat és finanszírozási formákat, 
amelyek által a családon belüli erőszak áldozatai számára hozzáférhetőbbé válik a 
biztonságos és megfizethető lakhatás; és felszólítja a tagállamokat, hogy találjanak 
megfizethető megoldásokat a sürgősségi és ideiglenes lakhatás alternatív formáira, 
valamint hogy növeljék az áldozatok számára biztosított menedékhelyek és rehabilitációs 
központok számát, valamint egyéb olyan kapcsolódó szociális szolgáltatásokat, mint 
például a családoknak biztosított integrált szolgáltatások (pl. családjogi 
igazságszolgáltatási központok);

11. felszólítja a tagállamokat, hogy végezzenek szociális hatásvizsgálatot, minden szociális 
lakhatással kapcsolatos szakpolitika és program részeként a nemi alapú és háztartási alapú 
elemzésre helyezve a hangsúlyt, különös tekintettel a nemek között a jövedelem és a 
pénzügyi források terén tapasztalható egyenlőtlenségre; hangsúlyozza, hogy az összes 
statisztikai adatot nemek és háztartási típusok szerint kell lebontani, valamint további 
kutatásra van szükség annak érdekében, hogy pontosan megbizonyosodjanak arról, hogy 
miként segíthetnék a lakhatási politikák a kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéneket és 
csoportokat, mint például a nőket (szem előtt tartva a nők egyedülálló szülőként, a 
családtagok és a fogyatékossággal élők gondozójaként betöltött sokrétű szerepét), 
családokat, fiatalokat, fogyatékossággal élőket és időseket;

12. üdvözli a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló tanácsi irányelvre1

vonatkozó javaslatot, és megállapítja, hogy számos, jelzáloghitellel rendelkező család vált 
a visszaélésszerű végrehajtások áldozatává; felszólít arra, hogy tegyenek kivételes jellegű 
lépéseket a lakhatáshoz való jogok Európa-szerte történő garantálása érdekében; 
felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy ténylegesen foglalkozzanak a 
kilakoltatások drámai szociális következményeivel;

13 megállapítja, hogy a lakhatási politikákat és programokat az alacsony jövedelemmel 
                                               
1 COM(2011) 142.
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rendelkező és különféle szociális hátterű nőkkel folytatott konzultáció alapján kell 
kidolgozni annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, mely szakpolitikák felelnek meg a 
leginkább a nők igényeinek.
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