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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi įperkamas, tinkamas ir saugus būstas – prielaida socialiniam teisingumui ir 
sanglaudai pasiekti, taip pat kovoti su socialinei atskirtimi ir skurdu;

B. kadangi 2010 m. 24,5 proc. visų moterų grėsė skurdas ar socialinė atskirtis;

C. kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ir, savo ruožtu, vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas tebėra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių moterys vėlesniuoju savo 
gyvenimo etapu gyvena žemiau skurdo ribos;

D. kadangi dėl finansų ir ekonomikos krizės padidėjo moterų nedarbo lygis ir sutrukdyta 
siekti didesnės pažangos suteikiant palankių sąlygų neturinčioms moterims galimybę 
turėti būstą;

E. kadangi socialinio būsto stygius ypač neigiamai veikia vienišas motinas, jaunas šeimas, 
karjerą pradedančius jaunuolius, moteris migrantes, neįgaliuosius, mažumų grupėms 
priklausančias moteris ir vyresnio amžiaus asmenis;

1. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užtikrinti daugiau galimybių įsigyti įperkamą būstą ir 
padėti moterims siekti finansinės nepriklausomybės sudarant joms palankesnes sąlygas 
darbui ir šeiminiam gyvenimui derinti;

2. primena, kad 2009 m. vienišų motinų skaičius septynis kartus viršijo vienišų tėvų skaičių; 
pabrėžia, kad dėl to skiriant socialinį būstą vienišoms motinoms turėtų būti teikiama 
pirmenybė;

3. ragina valstybes nares investuoti į socialinio būsto rajonus ir taip užtikrinti stabilią ir 
saugią aplinką, ypač tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip jaunos šeimos, karjerą 
pradedantis jaunimas, moterys migrantės, neįgalieji, mažumų grupėms priklausančios 
moterys ir vyresnio amžiaus asmenys;

4. apgailestaudamas pažymi, kad smurto šeimoje aukos dažnai linkusios likti aplinkoje, 
kurioje yra skriaudžiamos, jei finansiškai nepajėgia rasti tinkamo būsto; todėl ragina ES 
skatinti politiką ir programas, kuriomis smurto šeimoje aukoms būtų užtikrinta daugiau 
galimybių gauti saugų ir įperkamą būstą;

5. ragina valstybes nares atlikti visos būsto politikos ir programų analizę atsižvelgiant į lytį; 
pabrėžia, kad visi duomenys turi būti pateikti pagal lytį ir kad būtina daugiau mokslinių 
tyrimų siekiant konkrečiai įsitikinti, kaip vykdant būsto politiką galima remti moteris.


