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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 достъпното, подходящо и сигурно жилищно настаняване 
представлява предварително условие за постигането на социална справедливост и 
сближаване и за справяне със социалната изолация и бедността;

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

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

Г. като има предвид, че финансовата и икономическа криза доведе до нарастване на 
процента на безработицата сред жените и предотврати постигането на по-голям 
напредък при осигуряването на възможности за жилищно настаняване за жени, 
намиращи се в неизгодно положение; 

Д. като има предвид, че самотните майки, младите семейства, намиращите се в 
началото на своята кариера млади хора, жените мигранти, хората с увреждания, 
жените от малцинствени групи и хората в напреднала възраст са особено силно 
засегнати от липсата на общински жилища;

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;

2. припомня, че през 2009 г. самотните майки са били седем пъти повече от самотните 
бащи; изтъква, че поради тази причина самотните майки следва да имат предимство, 
когато става дума за разпределянето на общински жилища; 

3. призовава държавите членки да инвестират в създаването на квартали с общински 
жилища и така да предоставят стабилна и сигурна среда, по-специално за уязвимите 
групи, каквито са младите семейства, намиращите се в началото на своята кариера 
млади хора, жените мигранти, хората с увреждания, жените от малцинствени групи
и хората в напреднала възраст;

4. отбелязва със съжаление, че жертвите на домашно насилие често е по-вероятно да 
останат в среда, в която върху тях се упражнява тормоз, когато нямат финансовата 
възможност да намерят подходящо жилище; ето защо призовава ЕС да прокарва 
политики и програми, които увеличават достъпа до безопасно и достъпно жилищно 
настаняване за жертвите на домашно насилие;
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5. призовава държавите членки да провеждат анализи, основаващи се на показатели за 
пола, като част от всички политики и програми за жилищно настаняване; изтъква, 
че всички данни следва да бъдат раздробени по пол, както и че са необходими 
повече проучвания, за да се оцени как точно политиките за жилищно настаняване 
могат да бъдат в подкрепа на жените.


