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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že právo na bydlení by mělo být v praxi zajištěno tím, že občané 
a rodiny mají zaručeno přijatelné bydlení, které vyhovuje jejich potřebám a zabezpečuje 
jim dobré životní podmínky, soukromí a kvalitu života, čímž přispívá k dosažení sociální 
spravedlnosti a soudržnosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě;

B. vzhledem k tomu, že článek 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech Spojených národů1 uznává „právo každého jednotlivce na 
přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, 
šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou 
odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto 
cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce založené na svobodném souhlasu.“;

C. vzhledem k tomu, že politika sociálního bydlení je nedílnou součástí služeb obecného 
hospodářského zájmu napomáhajících uspokojovat bytové potřeby, usnadňovat přístup 
k vlastnictví, prosazovat kvalitu životního prostoru, zlepšovat stávající životní prostor 
a přizpůsobovat výdaje na bydlení rodinné situaci a prostředkům uživatelů bytu, přičemž 
se ponechá prostor pro úsilí z jejich strany;

D. vzhledem k tomu, že by se sociální bydlení mělo vyznačovat příznivým poměrem mezi 
kvalitou a pořizovací cenou nebo nájemným, že by mělo umožňovat úspory energie 
a mělo by se nacházet v prostředí, kde nechybí zeleň a jež je vhodné pro různé generace, 
přičemž jsou zohledněny zvláštní potřeby dětí a starších osob;

E. vzhledem k tomu, že vymahatelné právo na bydlení je základním právem každého jedince 
a podmínkou pro možnost vést život ve společnosti, soukromý a rodinný život, 
a podmiňuje možnost o sebe pečovat, odpočívat, najít zaměstnání, mít bankovní účet nebo 
volit ve volbách; vzhledem k tomu, že bydlení je z těchto důvodů zásadním předpokladem
pro skutečné požívání všech ostatních základních práv;

F. vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo 24,5 % všech žen ohroženo chudobou a sociálním 
vyloučením;

G. vzhledem k tomu, že se ženy s nízkými příjmy často potýkají s vážnými problémy 
s bydlením a jsou proto vystaveny většímu riziku bydlení v nebezpečném a nezdravém 
prostředí;

H. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů a následně v jejich důchodech, 
které významně ovlivňují kupní sílu žen a jejich ekonomickou stabilitu, jsou stále jedním 
z hlavních důvodů, proč se ženy ve vyšším věku ocitají pod hranicí chudoby;

I. vzhledem k tomu, že finanční a ekonomická krize a politiky úsporných opatření ještě 

                                               
1 Valné shromáždění, rezoluce 2200A (XXI), 16. 12. 1966.
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zvětšily nezaměstnanost, zhoršily již tak nejistou situaci zaměstnání některých žen 
a zvýšily míru nezaměstnanosti u žen (zejména mezi mladými ženami a u generace nad 50 
let), čímž byly postiženy obzvláště starší ženy kvůli přetrvávající diskriminaci na trhu 
práce1, a tím rozšířily řady těch, kteří potřebují cenově dostupnější bydlení a zamezily 
většímu pokroku v poskytování možností bydlení znevýhodněným ženám; vzhledem 
k tomu, že nízký příjem a nezaměstnanost ženám ztěžují přístup k bankovním půjčkám 
a finančním prostředkům;

J. vzhledem k tomu, že hospodářské potíže vedly k úsporným opatřením obzvláště ve 
veřejném sektoru, přičemž v mnohých členských státech EU je to jedna z oblastí, v níž 
převažují ženy, a že mzdy vyplácené ženám byly výrazně sníženy a stále více žen se proto 
ocitá mezi nejchudší vrstvou obyvatel Evropské unie;

K. vzhledem k tomu, že se dopady krize překrývají s předchozí situací, ve které jsou ženy 
často oběťmi stereotypů a diskriminace při kupování i pronajímání nemovitostí kvůli 
svým omezeným finančním prostředkům, a protože na svobodné ženy a rodiny tvořené 
pouze matkou s dětmi se často nahlíží jako na rizikovější nájemníky či nespolehlivé 
subjekty, pokud jde o úhrady splátek a ukončování nájemní smlouvy z důvodu přesídlení 
rodiny;

L. vzhledem k tomu, že nedostatek možností cenově dostupného a uzpůsobeného sociálního 
bydlení postihuje zejména svobodné matky, mladé rodiny, ženy se špatně placeným 
zaměstnáním, mladé lidi na počátku kariéry, ženy z řad přistěhovalců, osoby se 
zdravotním postižením, vdovy s vyživovanými dětmi, ženy z menšinových skupin, ženy, 
které jsou oběťmi domácího násilí, a seniory, zvláště starší ženy s nízkými důchody; 
vzhledem k tomu, že tato skupina je obzvláště ohrožena bezdomovectvím a často se 
stěhuje do podřadných bytových jednotek nabízených soukromým trhem, jež značně 
zvyšují riziko zdravotních problémů; vzhledem k tomu, že tato skupina lidí často hledá 
alternativní řešení v podobě sestěhování se s rodinou, přáteli nebo známými, což 
znemožňuje patřičnou analýzu a transparentní dokumentaci týkající se lidí bez domova;

M. vzhledem k tomu, že bezdomovectví je často vnímáno jako problém postihující především 
muže; že výzkumy nicméně ukázaly, že typická forma bezdomovectví mezi ženami má 
podobu „skrytého bezdomovectví“; že ženy, které nechtějí skončit na ulici, svou situaci 
řeší tak, že bydlí u své rodiny nebo přátel, což rozhodně není vhodné řešení;

N. vzhledem k tomu, že ekonomická krize a ceny na trhu s bydlením snižují schopnost žen 
rozvést se nebo ukončit soužití, které omezuje jejich svobodu a více je vystavuje 
domácímu násilí založenému na pohlaví;

1. zdůrazňuje, že by členské státy měly navýšit počet možností cenově dostupného bydlení 
a podpořit ženy v dosažení finanční nezávislosti tím, že zajistí příznivější podmínky 
k sladění pracovního a rodinného života s ohledem na jejich náročné každodenní 
povinnosti a výzvy; vyjadřuje své obavy, pokud jde o doporučení pro jednotlivé země 
zaměřená na omezení oblasti sociálního bydlení v rámci členských států a o restriktivní 
přístup Komise k politice hospodářské soutěže tím, že omezí specifikaci sociálních služeb 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 o situaci žen blížících se důchodovému věku 
(P7_TA(2011)0360).
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obecného zájmu týkajících se sociálního bydlení pouze na sociálně znevýhodněné osoby;

2. zdůrazňuje palčivou potřebu vhodných možností bydlení přizpůsobených potřebám 
starších lidí a osob se zdravotním postižením, a konkrétně bydlení, které jim umožní žít 
nezávisle po co nejdelší dobu;

3. zdůrazňuje význam systému hodnocení bydlení z hlediska zdraví a bezpečnosti, který 
poskytuje posouzení zdravotních rizik spojených s bydlením;

4. zdůrazňuje, že transparentní politiky bydlení jsou nezbytné k tomu, aby se zásadně 
posílila rovnost mezi pohlavími;

5. připomíná, že v roce 2009 bylo sedmkrát více svobodných matek než svobodných otců; 
domnívá se proto, že spolu s dalšími skupinami nebo jedinci ve zranitelné situaci, jako 
jsou svobodní rodiče, mladé rodiny, početné rodiny, mladí lidé na počátku profesní 
kariéry, ženy z řad přistěhovalců, osoby se zdravotním postižením a senioři, by svobodné 
matky měly mít přednost při přidělování sociálního bydlení; konstatuje, že ekonomická 
krize měla zpočátku větší dopad na muže než na ženy, ovšem jak krize postupovala, 
zvyšovala se nezaměstnanost více u žen než u mužů;

6. zdůrazňuje, že zatímco existence sociálního bydlení je nezbytná pro nejrůznější lidi, kteří 
potřebují pomoc, a zároveň hraje významnou úlohu v boji proti dětské chudobě tím, že 
odstraňuje chudobu rodin a předchází mezigeneračnímu přenosu znevýhodnění, je stejně 
tak důležité, aby nájemné u takovéhoto bydlení bylo cenově dostupné, a z tohoto důvodu 
by se „přiměřeným nájemným“ mělo rozumět nájemné pod tržní cenou;

7. vyzývá členské státy, aby spolupracovaly se soukromým sektorem a aby investovaly do 
sociálního bydlení s cílem zabránit sociální segregaci a zajistily tak stabilní a bezpečné 
prostředí zvláště pro jednotlivce a skupiny ve zranitelné situaci, jako jsou ženy se špatně 
placeným zaměstnáním, mladé rodiny, početné rodiny, rodiny s jedním rodičem, mladí 
lidé na počátku kariéry, ženy z řad přistěhovalců, osoby se zdravotním postižením, ženy 
z menšinových skupin a senioři, zvláště starší ženy s nízkými důchody;

8. vyzývá členské státy, aby převzaly zodpovědnost za to, že bude každému zaručeno právo 
na bydlení, zejména spuštěním programů na bydlení pro méně majetné občany, 
poskytováním pobídek pro podporu bydlení s regulovanou cenou, výstavbou sociálního 
nájemního bydlení, prosazováním a financováním stavebních programů pro jednotlivce, 
podporováním družstevního bydlení, spuštěním účinných a nespekulativních úvěrových 
politik a regulováním nespekulativního trhu s nájemním bydlením;

9. zdůrazňuje, že různé podoby bezdomovectví mezi ženami musí být řešeny komplexně 
a měly by tvořit nedílnou součást všech politických rámců EU; naléhavě žádá Komisi 
a členské státy, aby prováděly systematická posouzení dopadu z hlediska pohlaví 
a monitorovaly zvláštní situaci žen bez domova a jejich potřeby, aby podporovaly 
projekty žití v asistovaném prostředí a výstavbu cenově dostupného, uzpůsobeného 
a energeticky účinného bydlení a aby do programů sociálního bydlení zahrnuly rodiny ze 
střední třídy, které jsou z nich často vylučovány, neboť kvůli hospodářské krizi mohou 
trpět materiálním nedostatkem stejně jako jiné domácnosti;



PE504.016v03-00 6/7 AD\932170CS.doc

CS

10. s politováním konstatuje, že oběti domácího násilí častěji zůstávají v prostředí, kde mu 
jsou vystaveny, pokud jsou na pachateli finančně závislé, a nejsou tudíž schopny hledat 
pro sebe vhodné samostatné bydlení; žádá proto EU, aby prosazovala politiky 
zohledňující rovnost žen a mužů, programy a finanční zdroje, které by zvýšily dostupnost 
bezpečného a cenově přijatelného bydlení pro oběti domácího násilí, a vyzývá členské 
státy, aby našly cenově dostupná řešení alternativních forem nouzového a dočasného 
bydlení, aby zvýšily počet chráněných útočišť a rehabilitačních středisek pro oběti a aby 
rozšířily ostatní související služby jako integrované služby rodinám (např. rodinná centra);

11. vyzývá členské státy, aby v rámci všech politik a programů sociálního bydlení prováděly 
analýzy sociálního dopadu s důrazem na analýzu na základě pohlaví a typů domácností 
a zohledňovaly především rozdíly v odměňování mužů a žen a v jejich finančních 
možnostech; zdůrazňuje, že veškeré statistické údaje musí být rozlišeny podle pohlaví 
a typů domácností a že je zapotřebí dalších průzkumů s cílem přesně zjistit, jak lze 
jednotlivce a skupiny ve zranitelné situaci, jako např. ženy (s ohledem na mnohostrannou 
úlohu matek samoživitelek a žen, které se starají o rodinné příslušníky a o zdravotně 
postižené osoby), rodiny, mladé lidi, osoby se zdravotním postižením a seniory 
podporovat prostřednictvím politiky bydlení;

12. vítá návrh směrnice Komise1 o smlouvách o úvěru na bydlení a upozorňuje, že mnoho 
rodin s hypotékami se stalo oběťmi jejich nevhodného uzavírání; žádá, aby byly 
podniknuty mimořádné kroky k zaručení práv na bydlení v celé Evropě; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že dramatické sociální důsledky vystěhování budou účinně řešeny;

13. konstatuje, že politiky a programy bydlení musí být vytvářeny na základě konzultací 
s ženami s nízkými příjmy a z různých sociálních prostředí, aby se zjistilo, jaké politiky 
nejlépe odpovídají potřebám žen.

                                               
1 COM(2011) 142.
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