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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 sotsiaalse õigluse ja ühtekuuluvuse saavutamise ning sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesuse vastu võitlemise eeltingimus on mõistliku hinnaga, asjakohane ja turvaline eluase;

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

C. arvestades, et sooline palgalõhe ja sellest tulenev sooline pensionilõhe on siiani üks 
peamistest põhjustest, miks naised satuvad vanemas eas allapoole vaesuspiiri; 

D. arvestades, et rahandus- ja majanduskriis on suurendanud naiste töötuse taset ja 
vähendanud võimalusi leida eluase ebasoodsas olukorras naistele; 

E. arvestades, et sotsiaalelamispindade puudus mõjutab eriti üksikemasid, noori peresid, 
tööelu alustavaid noori, sisserännanud naisi, puuetega inimesi, vähemusrühmadesse 
kuuluvaid naisi ning eakaid inimesi;

1. rõhutab, et liikmesriigid peaksid suurendama mõistliku hinnaga elamispindade valikut ja 
toetama naiste majanduslikku iseseisvumist, luues neile tingimused, mis soodustaksid töö-
ja pereelu ühitamist;

2. tuletab meelde, et 2009. aastal oli üksikemasid seitse korda rohkem kui üksikisasid; 
rõhutab, et seetõttu peaksid üksikemad saama sotsiaalelamispinna eelisjärjekorras; 

3. kutsub liikmesriike üles investeerima sotsiaalelamispindade kvartalitesse ja seeläbi 
pakkuma stabiilset ja turvalist keskkonda eelkõige sellistele haavatavatele 
elanikerühmadele nagu noored pered, tööelu alustavad noored, sisserännanud naised, 
puuetega inimesed, vähemusrühmadesse kuuluvad naised ning eakad;

4. märgib kahetsusega, et koduvägivalla ohvrid jäävad sageli tõenäolisemalt edasi 
vägivaldsesse keskkonda siis, kui neil ei ole majanduslikke võimalusi leida endale sobivat 
eluaset; kutsub seetõttu ELi üles edendama poliitikat ja programme, mis parandavad 
turvalise ja mõistliku hinnaga elamispinna kättesaadavust koduvägivalla ohvrite jaoks;

5. kutsub liikmesriike üles eluasemepoliitika ja kõigi eluasemeprogrammidega seoses läbi 
viima soopõhiseid analüüse; rõhutab, et kõik andmed tuleb eristada soopõhiselt ja et 
võimalused naiste toetamiseks eluasemepoliitika raames tuleb täpselt välja selgitada 
lisauuringutega.


