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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että kohtuuhintainen, asianmukainen ja turvallinen asuminen on sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja yhteenkuuluvuuden toteutumisen sekä syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumisen ennakkoedellytys;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2010 24,5 % kaikista naisista eli köyhyys- tai 
syrjäytymisriskin alaisena;

C. katsoo, että sukupuolten välinen palkkaero ja vastaavasti sukupuolten väliset eläke-erot 
ovat edelleen yksi merkittävimmistä syistä, joiden takia naiset jäävät köyhyysrajan 
alapuolelle elämänsä myöhemmässä vaiheessa;

D. katsoo, että talous- ja rahoituskriisi on nostanut naisten työttömyysastetta ja estänyt sen, 
ettei heikommassa asemassa oleville naisille ole kyetty tarjoamaan parempia 
asumisratkaisuja;

E. ottaa huomioon, että puutteet sosiaalisessa asuntotuotannossa vaikuttavat erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, nuoriin perheisiin, työelämäänsä aloitteleviin nuoriin, 
maahanmuuttajanaisiin, vammaisiin, vähemmistöryhmiin kuuluviin naisiin ja 
ikääntyneisiin; 

1. korostaa, että jäsenvaltioiden pitäisi lisätä kohtuuhintaisten asumisratkaisujen määrää ja 
tukea naisten pyrkimystä taloudelliseen riippumattomuuteen tarjoamalla heille sellaiset 
olosuhteet, jotka helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista:

2. muistuttaa, että vuonna 2009 yksinhuoltajaäitejä oli seitsemän kertaa enemmän kuin 
yksinhuoltajaisiä ja korostaa, että yksinhuoltajaäideille pitäisi siksi antaa etusija 
yhteiskunnan tukemia asuntoja myönnettäessä; 

3. kehottaa jäsenvaltioita panostamaan yhteiskunnan tukemiin asuinalueisiin ja siten 
tarjoamaan vakaan ja turvallisen ympäristön etenkin sellaisille heikossa asemassa oleville 
ryhmille kuten nuoret perheet, työelämäänsä aloittelevat nuoret, maahanmuuttajanaiset, 
vammaiset, vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset ja ikääntyneet;

4. pahoittelee, että perheväkivallan uhrit jäävät todennäköisemmin väkivaltaiseen 
ympäristöön, jos he eivät taloudellisista syistä kykene löytämään sopivaa asuntoa, ja 
kehottaa siksi EU:ta edistämään sellaisia toimintalinjoja ja ohjelmia, jotka parantavat 
perheväkivallan uhrien mahdollisuuksia saada turvallinen ja kohtuuhintainen asunto; 

5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan sukupuolen vaikutusta koskevan analyysin osana 
kaikkea asuntopolitiikkaa ja siihen liittyviä ohjelmia; korostaa, että kaikki tiedot on 
eriteltävä sukupuolen mukaan ja että lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan selvittää 
tarkasti, kuinka asuntopolitiikalla voidaan tukea naisia.


