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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 társadalmi igazságosság és kohézió elérésének, valamint a társadalmi kirekesztés 
és a szegénység leküzdésének előfeltétele a megfizethető, megfelelő és biztonságos 
lakhatás;

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

C. mivel továbbra is a nemek közötti bérszakadék és ebből adódóan a nemek közötti 
nyugdíjkülönbség az egyik fő oka annak, hogy a nők későbbi életszakaszukban a 
szegénységi küszöb alatt élnek; 

D. mivel a pénzügyi és gazdasági válság következtében a nők körében nőtt a 
munkanélküliség aránya, és nem történhetett jelentősebb előrelépés a hátrányos helyzetű 
nők lakhatási problémáinak különböző lehetőségek biztosítása révén történő megoldása 
felé sem; 

E. mivel az egyedülálló anyákat, fiatal családokat és a pályafutásuk elején járó fiatalokat, a 
bevándorló nőket, a fogyatékossággal élőket, a kisebbségi csoportból származó nőket és 
az időseket különösen súlyosan érinti, hogy nem lehet szociális lakáshoz jutni;

1. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak növelniük kellene a megfizethető lakhatási 
lehetőségek számát, valamint támogatnia kellene a nőket az anyagi függetlenség 
elérésében kedvezőbb, a szakmai és a családi élet összeegyeztethetőségét biztosító 
feltételekkel;

2. emlékeztet arra, hogy 2009-ben az egyedülálló anyák száma hétszer nagyobb volt, mint az 
egyedülálló apáké; hangsúlyozza, hogy ezért az egyedülálló anyáknak elsőbbséget kellene 
élvezniük a szociális lakások elosztásakor; 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy fektessenek be szociális lakónegyedek létrehozásába, így 
biztosítva stabil és biztonságos környezetet, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok –
fiatal családok, pályafutásuk elején járó fiatalok, migráns nők, fogyatékossággal élők, 
kisebbségi csoportból származó nők és idősek – számára;

4. sajnálattal állapítja meg, hogy a családon belüli erőszak áldozatai nagyobb 
valószínűséggel maradnak az őket bántalmazók környezetében, ha anyagilag képtelenek 
megfelelő lakhatást találni; felszólítja ezért az Európai Uniót, hogy mozdítson elő olyan 
szakpolitikákat és programokat, amelyek által a családon belüli erőszak áldozatai számára 
hozzáférhetőbbé válik a biztonságos és megfizethető lakhatás;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy minden lakhatással kapcsolatos szakpolitika és program 
részeként végezzenek nemi alapú elemzést; hangsúlyozza, hogy az összes adatot nemek 
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szerint kell lebontani, valamint további kutatásra van szükség annak érdekében, hogy 
pontosan megbizonyosodjanak arról, hogy miként segíthetnék a lakhatási politikák a 
nőket.


