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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че правото на жилищно настаняване трябва да бъде защитено на 
практика, като се гарантира, че гражданите и семействата имат подходящо жилище, 
което отговаря на техните нужди и осигурява тяхното благополучие, 
неприкосновеност на личния живот и качество на живота, с което се спомага за 
постигането на социална справедливост и сближаване и за справянето със 
социалната изолация и бедността;

Б. като има предвид, че член 11 от Международния пакт за икономически, социални и 
културни права, приет от Организацията на обединените нации1, признава „на всяко 
лице и семейството му правото на задоволително жизнено равнище, включващо 
достатъчно храна, облекло и жилище, както и на непрекъснато подобряване 
условията на живот. Държавите — страни по този пакт, ще вземат съответни мерки, 
за да осигурят осъществяването на това право, като признават в тази насока важното 
значение на международното сътрудничество, почиващо на свободно изразено 
съгласие“;

В. като има предвид, че политиката за социално жилищно настаняване е неразделна 
част от услугите от общ икономически интерес, за да се подпомогне 
удовлетворяването на нуждите от жилища, да се улесни достъпа до собственост, да 
се насърчи качеството на пространството за живеене, да се подобри 
съществуващото пространство за живеене и да се адаптират разходите за жилище 
към положението на семейството и средствата на обитателите, като същевременно 
се остави място и за усилия от тяхна страна;

Г. като има предвид, че социалните жилища трябва да се отличават с добро 
съотношение между качеството и цената за закупуване или наемане, трябва да 
позволяват пестене на енергия и да бъдат разположени в среда, която включва 
зелени площи и е подходяща за различните поколения, отчитайки специфичните 
нужди на децата и по-възрастните хора;

Д. като има предвид, че законното право на жилищно настаняване е основно право на 
всеки човек и условие за достъп до социално съществуване, личен и семеен живот и 
възможност да се грижи за себе си, да си почива, да намери работа, да има банкова 
сметка или да гласува на избори; като има предвид, че следователно жилищното 
настаняване е от основно значение за действителното упражняване на всички 
останали основни права;

Е. като има предвид, че през 2010 г. 24,5% от всички жени са били изложени на риск 
от бедност или социална изолация;

                                               
1 Общо събрание на ООН, Резолюция 2200А (XXI), 16.12.1966 г.
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Ж. като има предвид, че жените с ниски доходи често се оказват със сериозни 
жилищни затруднения и следователно са изложени на по-голям риск да живеят в 
несигурна и нездравословна среда;

З. като има предвид, че разликата в заплащането на мъжете и жените, а следователно и 
в пенсиите, има значително въздействие върху покупателната способност и 
икономическата стабилност на жените и все още представлява една от основните 
причини, поради които жените се оказват под прага на бедността на по-късен етап 
от живота си;

И. като има предвид, че финансовата и икономическа криза и политиките на икономии 
допълнително засилиха безработицата и влошиха така или иначе нестабилното 
положение на заетост на някои жени, както и процента на безработица сред жените 
(особено сред младите жени и тези над 50-годишна възраст), засягайки особено по-
възрастните жени поради продължаващата дискриминация на пазара на труда1, 
увеличиха редиците на нуждаещите се от по-достъпно жилищно настаняване и 
предотвратиха постигането на по-голям напредък при осигуряването на 
възможности за жилищно настаняване за жени, намиращи се в неизгодно 
положение; като има предвид, че ниските доходи и безработицата затрудняват 
достъпа на жените до банкови заеми и финансиране;

Й. като има предвид, че икономическите затруднения доведоха до мерки за икономии, 
особено в публичния сектор, и че в много държави — членки на ЕС публичният 
сектор е един от секторите, в които жените преобладават, тяхното заплащане беше 
сериозно намалено и поради това все повече жени попадат сред най-бедните слоеве 
от населението на Европейския съюз;

K. като има предвид, че последиците от кризата съвпадат със съществуващата 
ситуация, в която жените често са жертва на стереотипи и дискриминация по 
отношение и на закупуването на жилище, и на отдаването му под наем, поради 
ограничения си финансов ресурс и факта, че несемейните жени и семействата с 
деца, начело с един възрастен, който е жена, често се считат за по-несигурни 
наематели или уязвими субекти, що се отнася до изплащането или прекратяването 
на наемни отношения поради преместване на семейството;

Л. като има предвид, че самотните майки, младите семейства, жените на ниско платени 
работни места, намиращите се в началото на своята кариера млади хора, жените 
мигранти, хората с увреждания, вдовиците с деца на тяхна издръжка, жените от 
малцинствени групи, жените жертви на домашно насилие и хората в напреднала 
възраст, по-специално възрастните жени с малки пенсии, са особено силно 
засегнати от липсата на достъпни и съобразени възможности за социално жилищно 
настаняване; като има предвид, че тази група е особено уязвима към 
бездомничество и често живее в частни жилищни имоти под нормалните стандарти, 
което увеличава значително риска от здравословни проблеми; като има предвид, че 
тази група често търси алтернативни решения като съжителство със семейство, 
приятели или познати, и това затруднява правилния анализ и прозрачното 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. относно положението на жените, 
наближаващи пенсионна възраст (P7_TA(2011)0360).
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документиране на бездомните хора;

М. като има предвид, че в повечето случаи се счита, че бездомничеството засяга най-
вече мъжете; като се има предвид обаче, че проучванията сочат, че типичната форма 
на бездомничество сред жените е „скритото бездомничество“; като има предвид, че 
стратегиите на жените да избегнат оставане на улицата, като останат в семейството 
или при приятели по никакъв начин не е подходящо решение;

Н. като има предвид, че икономическата криза и цените на пазара на жилища 
намаляват възможността жените да се разведат или да прекратят дадено 
съжителство, като ограничава свободата им и ги прави по-уязвими на домашно 
насилие, основано на пола;

1. изтъква, че държавите членки следва да увеличат броя на достъпните възможности 
за жилищно настаняване и да подкрепят жените при постигането на финансова 
независимост, като им предоставят условия, които да са по-благоприятни за 
съвместяването на професионалния и семейния живот, предвид напрегнатото им 
ежедневие и предизвикателства; изразява загрижеността си относно конкретните 
препоръки, отправени към държавите, чиято цел е ограничаване на сектора на 
социалното жилищно настаняване в държавите членки, както и относно 
ограничителния подход на Комисията в политиката в областта на конкуренцията за 
ограничаване на определението за социални услуги от общ интерес до социално 
жилищно настаняване само за лица в неравностойно положение;

2. подчертава сериозната липса от подходящи възможности за жилищно настаняване, 
отговарящо на нуждите на по-възрастните хора и хората с увреждания, по-
специално жилища, които им позволяват да живеят независимо възможно най-
дълго;

3. подчертава значението на създаването на система за оценка на здравословни и 
безопасни условия на жилищно настаняване, която предоставя основана на здравето 
оценка на опасностите, свързани с жилищното настаняване;

4. подчертава необходимостта от прозрачни политики за жилищно настаняване, за да 
се спомогне съществено за равенството между половете;

5. припомня, че през 2009 г. самотните майки са били седем пъти повече от самотните 
бащи; счита, че заедно с други уязвими групи или лица, като например самотните 
родители, младите семейства, големите семейства, намиращите се в началото на 
своята кариера млади хора, жените мигранти, хората с увреждания и хората в 
напреднала възраст и самотните майки следва да имат предимство, когато става 
дума за разпределянето на общински жилища; отбелязва, че първоначално 
икономическата криза засегна повече мъжете, отколкото жените, но с развитието на 
кризата безработицата при жените нарасна повече отколкото при мъжете;

6. подчертава, че макар да е важно съществуването на социални жилища, които да 
бъдат подходящи за различни хора, нуждаещи се от подкрепа, и като отчита 
неговата важна роля в борбата с бедността сред децата чрез премахване на 
бедността в семейството и предотвратяване на предаването на неблагоприятното 
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положение между поколенията, също толкова важно е да има такива социални 
жилища с достъпен наем, при което „разумен наем“ следва да се приема, че 
означава наем под пазарното ниво;

7. призовава държавите членки да си сътрудничат с частния сектор и да инвестират в 
създаването на общински жилища, с цел да се избегне социална сегрегация, и така 
да предоставят стабилна и сигурна среда, по-специално за лица и групи в уязвимо 
положение, каквито са жените, заети на зле платени работни места, младите 
семейства, големите семейства, семействата с един родител, намиращите се в 
началото на своята кариера млади хора, жените мигранти, хората с увреждания, 
жените от малцинствени групи и хората в напреднала възраст, особено възрастните 
жени с малки пенсии;

8. призовава държавите членки да поемат отговорност за гарантиране на правото на 
жилищно настаняване за всеки, по-специално като пуснат в действие програми за 
жилищно настаняване на по-бедни граждани, като осигуряват стимули за 
насърчаване на жилищно настаняване на контролирани цени, строят социални 
жилища за отдаване под наем, насърчават и финансират програми за самостоятелно 
строителство, подкрепят кооперативния сектор, въвеждат ефективни и 
неспекулативни кредитни политики и регулират неспекулативен пазар на наемите;

9. подчертава, че към различните аспекти на бездомничеството сред жените трябва да 
се подходи комплексно и това следва да е неразделна част от всички политически 
рамки на ЕС; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да извършват 
системни оценки на въздействието върху половете и наблюдение на специфичното 
положение и нужди на бездомните жени, да насърчават проектите за интелигентна 
заобикаляща среда и изграждането на достъпни, подходящи и енергийно ефективни 
жилища, както и да включат в програмите за социално жилищно настаняване 
семействата от средната класа, които често остават извън тях, тъй като поради 
икономическата криза тези семейства вероятно страдат от материални лишения, 
както и другите домакинства;

10. отбелязва със съжаление, че жертвите на домашно насилие често е по-вероятно да 
останат в среда, в която върху тях се упражнява тормоз, когато са финансово 
зависими от извършителя на тормоза и поради това нямат възможност да търсят 
отделно подходящо жилище за себе си; ето защо призовава ЕС да прокарва 
чувствителни спрямо въпросите на половете политики, програми и финансиране, 
които биха увеличили достъпа до безопасно и достъпно жилищно настаняване за 
жертвите на домашно насилие и призовава държавите членки да намерят достъпни 
решения за алтернативни форми на спешно и временно настаняване и за 
увеличаване на броя на убежищата и центровете за рехабилитация за жертвите, 
както и други свързани социални услуги, като например интегрирани услуги за 
семействата (например центрове за семейна справедливост);

11. призовава държавите членки да провеждат анализ на социалното въздействие с 
акцент върху анализи, основаващи се на показатели за пола и домакинството, като 
част от всички социални политики и програми за жилищно настаняване, като по-
специално бъдат взети предвид свързаните с пола несъответствия в приходите и 
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финансовите средства;; изтъква, че всички статистически данни следва да бъдат 
раздробени по пол и видове домакинства, както и че са необходими повече 
проучвания, за да се оцени как точно политиките за жилищно настаняване могат да 
бъдат в подкрепа на лица и групи в уязвимо положение като жените (отчитайки 
многостранната роля на жените като самотни родители и полагащи грижи за 
членове на семейството и хора с увреждания), семействата, младите хора, хората с 
увреждания и хората в напреднала възраст.

12. приветства предложението на Комисията1 за директива относно договорите за 
кредити за жилищни имоти и отбелязва, че много семейства с ипотеки са станали 
жертви на злоупотребяващо прекратяване на такива договори; призовава за 
предприемане на извънредни стъпки за гарантиране на правата, свързани с 
жилищното настаняване, в цяла Европа; призовава държавите членки да гарантират, 
че ефективно справяне с драматичните социални последици от принудителното 
извеждане;

13 отбелязва, че политиките и програмите за жилищно настаняване трябва да се 
разработват след консултации с жени с ниски доходи и различен социален 
произход, за да се прецени кои политики отразяват по-добре на нуждите на жените.

                                               
1 COM(2011) 142.
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