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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομικά προσιτή και ασφαλής στέγαση αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

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

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στις αμοιβές και, κατά συνέπεια, οι διαφορές στις 
συντάξεις μεταξύ των φύλων, 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·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αυξήσει το 
ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών και έχει παρεμποδίσει την επίτευξη μεγαλύτερης
προόδου στην παροχή επιλογών στέγασης σε γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες, οι νέες οικογένειες, οι νέοι στην αρχή της 
σταδιοδρομίας τους, οι μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες από μειονοτικές 
ομάδες και οι ηλικιωμένοι πλήττονται ιδιαίτερα από την έλλειψη κοινωνικών κατοικιών·

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·

2. υπενθυμίζει ότι το 2009 υπήρχαν επτά φορές περισσότερες μόνες μητέρες από μόνους 
πατέρες· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μόνες μητέρες, 
κατά την παροχή κοινωνικής κατοικίας·

3. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε γειτονιές κοινωνικών κατοικιών, παρέχοντας έτσι
ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέες 
οικογένειες, οι νέοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, οι μετανάστριες, τα άτομα με 
αναπηρία, οι γυναίκες από μειονοτικές ομάδες και οι ηλικιωμένοι·

4. διαπιστώνει με λύπη ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά πιθανότερο να 
παραμείνουν σε παρόμοιο περιβάλλον εάν είναι οικονομικά αδύνατον να βρουν  
κατάλληλη στέγαση· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να προωθήσει πολιτικές και 
προγράμματα που αυξάνουν την πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση 
στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν αναλύσεις με βάση το φύλο, ως μέρος όλων των 
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πολιτικών και των προγραμμάτων στέγασης· τονίζει ότι όλα τα δεδομένα πρέπει να 
αναλύονται κατά φύλο και ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί με ποιο 
τρόπο ακριβώς οι πολιτικές στέγασης μπορεί να υποστηρίξουν τις γυναίκες.


