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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 cenově dostupné, přijatelné a spolehlivé bydlení je nezbytným
předpokladem pro dosažení sociální spravedlnosti a soudržnosti a pro boj proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě;     

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

C. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů a následně v jejich důchodech 
jsou stále jedním z hlavních důvodů, proč se ženy ve vyšším věku ocitají pod hranicí 
chudoby;      

D. vzhledem k tomu, že finanční a ekonomická krize zvýšila míru nezaměstnanosti u žen 
a zamezila většímu pokroku v poskytování možností bydlení znevýhodněným ženám;  

E. vzhledem k tomu, že nedostatek sociálního bydlení postihuje zejména svobodné matky, 
mladé rodiny, mladé lidi na počátku kariéry, ženy z řad přistěhovalců, osoby se 
zdravotním postižením, ženy z menšinových skupin a seniory;        

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;    

2. připomíná, že v roce 2009 bylo sedmkrát více svobodných matek než svobodných otců; 
zdůrazňuje, že by svobodné matky měly mít tudíž přednost při přidělování sociálního 
bydlení;  

3. vyzývá členské státy, aby investovaly do komplexů sociálního bydlení a zajistily tak 
stabilní a bezpečné prostředí zvláště pro ohrožené skupiny, jako jsou mladé rodiny, mladí 
lidé na počátku kariéry, ženy z řad přistěhovalců, osoby se zdravotním postižením, ženy 
z menšinových skupin a senioři;       

4. s politováním konstatuje, že oběti domácího násilí častěji zůstávají v prostředí, kde mu 
jsou vystaveny, pokud nejsou schopny z finančních důvodů najít si vhodné bydlení; žádá 
proto EU, aby prosazovala politiky a programy zvyšující dostupnost bezpečného a cenově 
přijatelného bydlení pro oběti domácího násilí;     

5. vyzývá členské státy, aby v rámci všech politik a programů bydlení prováděly analýzu na 
základě pohlaví; zdůrazňuje, že veškeré údaje musí být rozlišeny podle pohlaví a že je 
zapotřebí dalších průzkumů, abychom přesně zjistili, jak lze ženy podporovat 
prostřednictvím politiky bydlení.     


