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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā finansiāli pieejams, pienācīgs un drošs mājoklis ir priekšnoteikums tam, lai panāktu 
sociālo taisnīgumu un kohēziju un risinātu sociālās atstumtības un nabadzības problēmu;

B. tā kā 2010. gadā 24,5 % visu sieviešu bija pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam;

C. tā kā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem un līdz ar to pensiju atšķirības atkarībā 
no dzimuma joprojām ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ sievietes atrodas zem 
nabadzības sliekšņa savā dzīves vēlākajā posmā; 

D. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir palielinājusi sieviešu bezdarba līmeni un bremzējusi 
progresu mājokļa risinājumu piešķiršanā nelabvēlīgos apstākļos esošām sievietēm; 

E. tā kā sociālā mājokļu trūkums jo īpaši skar vientuļās mātes, jaunās ģimenes, jauniešus, 
kuru karjera vēl tikai sākas, sievietes migrantes, personas ar īpašām vajadzībām, sievietes 
no minoritātēm un vecākā gadagājuma personas,

1. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāpalielina finansiāli pieejama mājokļa risinājumi un jāpalīdz 
sievietēm kļūt finansiāli patstāvīgām, nodrošinot viņām tādus apstākļus, kas vairāk ļauj 
savienot darbu un ģimeni;

2. atgādina, ka 2009. gadā bija septiņreiz vairāk vientuļo māšu, nekā vientuļo tēvu; uzsver, 
ka tādēļ uz vientuļajām mātēm būtu jāattiecina prioritāte sociālā mājokļa piešķiršanā; 

3. aicina dalībvalstis veikt ieguldījumus sociālo mājokļu rajonos un tādējādi nodrošināt 
stabilu un drošu vidi, jo īpaši neaizsargātām grupām, piemēram, jaunajām ģimenēm, 
jauniešiem, kuru karjera vēl tikai sākas, sievietēm migrantēm, personām ar īpašām 
vajadzībām, sievietēm no minoritātēm un vecākā gadagājuma personām;

4. ar nožēlu atzīmē, ka no vardarbības ģimenē cietušie bieži visdrīzāk varētu palikt nedrošajā 
vidē, ja viņi finansiālā ziņā nespēj atrast piemērotu mājokli; tādēļ aicina ES veicināt 
politikas jomas un programmas, kas uzlabo no vardarbības cietušu personu piekļuvi 
drošam un finansiāli pieejamam mājoklim;

5. aicina dalībvalstis veikt uz dzimumu balstītu analīzi kā daļu no visām mājokļa politikas 
jomām un programmām; uzsver, ka visi dati ir jāsadala pa dzimumiem un ka nepieciešams 
vairāk pētījumu, lai precīzi izvērtētu, kā mājokļa politika var atbalstīt sievietes.


