
AD\932170LV.doc PE504.016v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2012/2293(INI)

3.4.2013

ATZINUMS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par sociālajiem mājokļiem Eiropas Savienībā
(2012/2293(INI))

Atzinumu sagatavoja: Mojca Kleva Kekuš



PE504.016v03-00 2/7 AD\932170LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\932170LV.doc 3/7 PE504.016v03-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā tiesības uz mājokli ir jāaizsargā praktiski, nodrošinot, ka iedzīvotājiem un ģimenēm 
ir pienācīgs mājoklis, kas atbilst viņu vajadzībām un aizsargā viņu labklājību, privātumu 
un dzīves kvalitāti, tādējādi palīdzot panākt sociālo taisnīgumu un kohēziju, un risināt 
atstumtības un nabadzības problēmu;

B. tā kā ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām1

11. pantā atzītas „katra cilvēka tiesības uz viņam un viņa ģimenei atbilstošu dzīves līmeni, 
tostarp nepieciešamo uzturu, apģērbu un mājokli, un tiesības pastāvīgi uzlabot dzīves 
apstākļus; šā pakta dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo tiesību 
īstenošanu, atzīstot, ka šai ziņā svarīga nozīme ir brīvprātīgai starptautiskajai sadarbībai”;

C. tā kā sociālo mājokļu politika ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
neatņemama sastāvdaļa, lai palīdzētu apmierināt nepieciešamību pēc mājokļiem, 
atvieglotu piekļuvi īpašumam, veicinātu dzīvojamās telpas kvalitāti, uzlabotu pašreizējos 
mājokļus un pielāgotu izdevumus par mājokļiem ģimenes situācijai un iemītnieku 
resursiem, vienlaikus ļaujot arī viņiem veltīt tam savas pūles;

D. tā kā sociālā mājokļa kvalitātei būtu jāatbilst tā pārdošanas vai īres cenai, tam būtu jāļauj 
taupīt enerģiju, tā tuvumā būtu jābūt apzaļumotām teritorijām un tam vajadzētu būt 
piemērotam dažādām paaudzēm, ņemot vērā bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku īpašās 
vajadzības;

E. tā kā tiesības uz mājokli ir katra indivīda pamattiesības un nosacījums, lai personai būtu 
piekļuve sabiedriskajai dzīvei, privātā un ģimenes dzīve, iespējas rūpēties par sevi, 
atpūsties, atrast darbu, izveidot bankas kontu vai balsot vēlēšanās; tā kā mājoklis līdz ar to 
ir būtisks visu pārējo pamattiesību efektīvai īstenošanai;

F. tā kā 2010. gadā 24,5 % no visām sievietēm bija pakļautas nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam;

G. tā kā sievietes, kurām ir zemi ienākumi, bieži nonāk nopietnās grūtībās saistībā ar mājokli 
un tāpēc tās ir vairāk pakļautas nedrošu un veselībai kaitīgu dzīves apstākļu riskam;

H. tā kā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem un līdz ar to pensiju atšķirības atkarībā 
no dzimuma būtiski ietekmē sieviešu pirktspēju un ekonomisko stabilitāti un joprojām ir 
viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ sievietes atrodas zem nabadzības sliekšņa savā 
dzīves vēlākajā posmā;

I. tā kā finanšu un ekonomikas krīze un taupības politika ir vēl vairāk palielinājusi bezdarba 
līmeni un saasinājusi jau nedrošo situāciju sieviešu nodarbinātības jomā, kā arī 

                                               
1 Ģenerālās asamblejas Rezolūcija Nr. 2200 A (XXI), 16.12.1966.
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palielinājusi sieviešu (jo īpaši jaunu sieviešu un sieviešu, kas vecākas par 50 gadiem) 
bezdarba līmeni, īpaši skarot vecāka gadagājuma sievietes darba tirgū pastāvošās 
diskriminācijas1 dēļ, palielinājusi to cilvēku skaitu, kam nepieciešams mājoklis, kuru viņi 
spēj atļauties, un bremzējusi iespējas risināt mazākaizsargātu sieviešu mājokļa problēmas; 
tā kā zemu ienākumu un bezdarba dēļ sievietēm ir grūti piekļūt bankas aizdevumiem un 
naudas līdzekļiem;

J. tā kā ekonomiskās grūtības ir novedušas pie taupības pasākumiem, jo īpaši valsts sektorā, 
un, tā kā daudzās ES dalībvalstīs valsts sektorā dominē sievietes, sieviešu darba samaksa 
ir ievērojami samazināta, tāpēc arvien vairāk sieviešu kļūst par Eiropas Savienības 
vistrūcīgāko iedzīvotāju daļu;

K. tā kā krīzes ietekme pārklājas ar iepriekš pastāvošo situāciju, kurā sievietes bieži ir 
stereotipu un diskriminācijas upuri gan mājokļa iegādes, gan nomāšanas jomā, jo tām ir 
ierobežoti finanšu resursi, un neprecētas sievietes un ģimenes ar bērniem, kurās vienīgais 
vecāks ir sieviete, bieži tiek uzskatītas par riskantākiem nomniekiem vai neuzticamiem 
cilvēkiem attiecībā uz atmaksāšanu un nomas līguma laušanu ģimenes pārcelšanās dēļ;

L. tā kā pieejamu un pielāgotu sociālo mājokļu trūkums jo īpaši skar vientuļās mātes, jaunas 
ģimenes, slikti apmaksātu darbu strādājošas sievietes, jauniešus, kuru karjera vēl tikai 
sākas, sievietes migrantes, personas ar īpašām vajadzībām, atraitnes ar aprūpējamiem 
bērniem, mazākumtautību sievietes, sievietes, kas cieš no vardarbības mājās un vecākā 
gadagājuma cilvēkus, jo īpaši vecākas sievietes ar mazu pensiju, tā kā šī grupa ir īpaši 
pakļauta bezpajumtniecības riskam un bieži ievācas standartam neatbilstošos privātā tirgus 
mājokļos, un tas būtiski palielina veselības problēmu risku; tā kā šī grupa bieži meklē 
alternatīvus risinājumus, ievācoties pie ģimenes, draugiem vai paziņām, tādējādi neļaujot 
veikt bezpajumtnieku jautājuma pareizu analīzi un to pārredzami dokumentēt;

M. tā kā bieži tiek uzskatīts, ka bezpajumtniecība skar galvenokārt vīriešus; tomēr pētījumā 
noskaidrots, ka tipisks sieviešu bezpajumtniecības veids ir „slēptā bezpajumtniecība”; tā 
kā sieviešu izmantotās stratēģijas — palikt pie ģimenes vai draugiem, lai izvairītos no 
palikšanas uz ielas, — nekādā ziņā nav piemēroti risinājumi;

N. tā kā ekonomikas krīze un mājokļu tirgus cenas samazina sieviešu iespējas šķirt laulību 
vai izbeigt kopdzīvi, ierobežojot viņu brīvību un darot tās neaizsargātākas pret vardarbību 
ģimenē dzimuma dēļ;

1. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāpalielina finansiāli pieejama mājokļa risinājumi un jāpalīdz 
sievietēm kļūt finansiāli neatkarīgām, nodrošinot viņām tādus apstākļus, kas vairāk ļauj 
savienot darbu un ģimeni, ņemot vērā viņu aizņemto dienas grafiku un problēmas; pauž 
bažas par konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, kuru mērķis ir ierobežot dalībvalstu 
sociālo mājokļu nozari, kā arī par Komisijas ierobežojošo pieeju, ko tā piemēro 
konkurences politikā, vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus sociālajiem mājokļiem 
kvalificējot tikai sociāli mazaizsargātām personām;

2. uzsver, ka steidzami jārisina tādu piemērotu mājokļu iespēju trūkums, kas pielāgoti 

                                               
1 Sk. Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. septembra rezolūciju par pirmspensijas vecuma sieviešu stāvokli 
(P7_TA(2011)0360).
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vecāka gadagājuma cilvēku un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, un precīzāk, tādu 
mājokļu trūkums, kas ļautu viņiem dzīvot neatkarīgi pēc iespējas ilgāk;

3. uzsver, cik svarīga ir mājokļu novērtēšanas sistēma no veselības un drošības viedokļa, kas 
paredz ar mājokļiem saistītu veselības apdraudējumu izvērtēšanu;

4. uzsver, ka nepieciešama pārredzama mājokļu politika, lai būtiski veicinātu dzimumu 
līdztiesību;

5. atgādina, ka 2009. gadā bija septiņreiz vairāk vientuļo māšu nekā vientuļo tēvu; tādēļ 
uzskata, ka līdz ar citām mazākaizsargātām grupām vai personām, piemēram, vientuļajiem 
vecākiem, jaunajām ģimenēm, lielām ģimenēm, jauniešiem, kuru karjera vēl tikai sākas, 
sievietēm migrantēm, personām ar īpašām vajadzībām un vecākā gadagājuma cilvēkiem, 
šai vientuļo māšu grupai būtu jāpiešķir prioritāte sociālā mājokļa piešķiršanā; atzīmē, ka 
ekonomikas krīzes sākumā tā vairāk ietekmēja vīriešus, nevis sievietes, bet, krīzei 
padziļinoties, sieviešu bezdarba līmenis palielinājās vairāk nekā vīriešu bezdarba līmenis;

6. uzsver — lai arī ir svarīgi, ka sociālie mājokļi ir piemēroti dažādiem cilvēkiem, kam 
nepieciešama palīdzība, un ņemot vērā to būtisko nozīmi cīņā ar bērnu nabadzību, 
izskaužot ģimenes nabadzību un novēršot neizdevīgā stāvokļa nodošanu no paaudzes 
paaudzei, ir vienlīdz svarīgi, lai šo mājokļu īres maksa būtu samērīga, tāpēc jēdziens 
„samērīga īres maksa” jāsaprot kā maksa, kura ir zemāka par tirgus cenu;

7. aicina dalībvalstis sadarboties ar privāto sektoru un veikt ieguldījumus sociālajos 
mājokļos, lai izvairītos no sociālās segregācijas, un tādējādi nodrošināt stabilu un drošu 
vidi, jo īpaši neaizsargātām personām un grupām, piemēram, sievietēm, kuru darbs ir 
zemu atalgots, jaunajām ģimenēm, lielām ģimenēm, viena vecāka ģimenēm, jauniešiem, 
kuru karjera vēl tikai sākas, sievietēm migrantēm, personām ar īpašām vajadzībām, 
sievietēm no minoritātēm un vecākā gadagājuma personām;

8. aicina dalībvalstis uzņemties atbildību par to, lai visiem tiktu nodrošinātas tiesības uz 
mājokli, konkrētāk, īstenojot mājokļu programmas mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, 
izstrādājot stimulus kontrolētas maksas mājokļu veicināšanai, būvējot sociālos īres 
mājokļus, veicinot un finansējot pašbūvētu mājokļu programmas, atbalstot kooperatīvu 
sektoru, īstenojot efektīvu un nespekulatīvu kreditēšanas politiku un regulējot 
nespekulatīvu īres tirgu;

9. uzsver, ka sieviešu bezpajumtniecības dažādie aspekti jārisina holistiski un tie būtu 
jāintegrē visās ES politikas jomās,  mudina Komisiju un dalībvalstis veikt sistemātiskus 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus un pārraudzīt bez pajumtes esošu sieviešu 
īpašo stāvokli un vajadzības, lai veicinātu automatizētas dzīves vides projektus un 
finansiāli pieejamu, pielāgotu un energoefektīvu mājokļu būvi un iekļaut sociālo mājokļu 
programmās no šīm programmām bieži izslēgtās vidusšķiras ģimenes, jo arī tās, tāpat kā 
citas mājsaimniecības, ekonomikas krīzes dēļ var būt materiāli nenodrošinātas;

10. ar nožēlu atzīmē, ka no vardarbības ģimenē cietušie visticamāk bieži paliek bīstamajā 
vidē, ja viņi finansiālā ziņā ir atkarīgi no pāridarītāja un tādējādi nespēj sev meklēt 
atsevišķu, piemērotu mājokli; tādēļ aicina ES veicināt dzimumu līdztiesības aspektus 
integrējošas politikas jomas, programmas un finansējuma veidus, kas uzlabotu no 
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vardarbības ģimenē cietušu personu piekļuvi drošam un finansiāli pieejamam mājoklim, 
un aicina dalībvalstis rast alternatīvu ārkārtas un pagaidu mājokļu finansiāli pieejamus 
risinājumus un palielināt cietušo personu patversmju un rehabilitācijas centru skaitu, kā 
arī citus saistītus sociālos pakalpojumus, piemēram integrētus ģimenes pakalpojumus 
(piemēram, ģimenes tieslietu centri);

11. aicina dalībvalstis veikt sociālās ietekmes analīzi, uzsverot uz dzimumu un 
mājsaimniecībām balstītu analīzi kā daļu no visām sociālā mājokļa politikas jomām un 
programmām, īpaši ņemot vērā sieviešu un vīriešu ienākumu un finanšu resursu 
atšķirības; uzsver, ka visi statistikas dati ir jāsadala pa dzimumiem un mājsaimniecību 
veidiem un ka nepieciešams vairāk pētījumu, lai precīzi izvērtētu, kā mājokļa politika var 
atbalstīt neaizsargātus indivīdus un grupas, piemēram, sievietes (ņemot vērā sieviešu kā 
vientuļo vecāku, ģimenes locekļu aprūpētāju un personu ar īpašām vajadzībām aprūpētāju 
daudzpusīgo lomu), ģimenes, jauniešus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un vecākā 
gadagājuma cilvēkus;

12. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu1 direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa 
īpašumu un norāda, ka daudzas ģimenes, kurām ir hipotēkas, ir cietušas no hipotēku 
ļaunprātīgas slēgšanas; aicina veikt ārkārtējus pasākumus, lai visā Eiropā nodrošinātu 
tiesības uz mājokli; aicina dalībvalstis nodrošināt izlikšanu dramatisko sociālo seku 
efektīvu risināšanu;

13. norāda, ka mājokļu politika un programmas jāizstrādā, apspriežoties ar sievietēm, kurām 
ir zemi ienākumi, un sievietēm ar dažādu sociālo izcelsmi, lai konstatētu, kāda politika 
labāk atbilst sieviešu vajadzībām.

                                               
1 COM (2011)0142.
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