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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zagwarantowanie mieszkań w przystępnej cenie, a także właściwych 
i bezpiecznych warunków mieszkaniowych jest niezbędne do zapewnienia 
sprawiedliwości i spójności społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu;

B. mając ma uwadze, że w 2010 r. 24,5 % wszystkich kobiet było zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym;

C. mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, a w konsekwencji 
zróżnicowanie świadczeń emerytalnych ze względu na płeć jest w dalszym ciągu jednym 
z głównych powodów, dla których kobiety pod koniec życia żyją poniżej granicy 
ubóstwa;

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy przyczynił się do wzrostu stopy 
bezrobocia wśród kobiet i uniemożliwił osiągnięcie większych postępów w zakresie 
zapewnienia kobietom w trudnej sytuacji odpowiednich warunków mieszkaniowych;

E. mając na uwadze, że matki samotnie wychowujące dzieci, młode rodziny, młode osoby 
zaczynające karierę zawodową, osoby niepełnosprawne, kobiety należące do grup 
mniejszościowych oraz kobiety w starszym wieku są szczególnie dotknięte problemem 
braku mieszkań socjalnych;

1. podkreśla, że państwa członkowskie powinny zwiększyć liczbę rozwiązań 
zapewniających mieszkania w przystępnej cenie i wspierać kobiety w osiąganiu 
niezależności finansowej, stwarzając im warunki sprzyjające pogodzeniu życia 
zawodowego z rodzinnym;

2. ponownie zwraca uwagę na fakt, że w 2009 r. liczba matek samotnie wychowujących 
dziecko siedmiokrotnie przewyższała liczbę ojców w podobnej sytuacji; podkreśla, że 
wobec powyższego mieszkania socjalne w pierwszej kolejności należy przyznawać 
matkom samotnie wychowującym dziecko;

3. wzywa państwa członkowskie do inwestowania w dzielnice socjalne i do stworzenia 
stabilnych i pewnych warunków mieszkaniowych zwłaszcza dla słabszych grup 
społecznych – młodych rodzin, młodych osób zaczynających karierę zawodową, 
imigrantek, osób niepełnosprawnych, kobiet należących do grup mniejszościowych i 
kobiet w starszym wieku;

4. z ubolewaniem zauważa, że ofiary przemocy domowej częściej zostają w środowisku, w 
którym doznały krzywd, gdyż z powodów finansowych nie mogą znaleźć odpowiednich 
warunków mieszkaniowych; w związku z tym wzywa państwa członkowskie UE do 
wspierania strategii i programów służących zwiększeniu ofiarom przemocy domowej 
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dostępu do bezpiecznych warunków mieszkaniowych i mieszkań w przystępnej cenie;

5. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia w ramach strategii i programów 
mieszkaniowych analiz uwzględniających różnice płci; podkreśla, że wszystkie dane 
muszą zostać uporządkowane ze względu na płeć i że należy przeprowadzić więcej badań 
w celu dokładnego ustalenia, w jaki sposób polityka mieszkaniowa może wspierać 
kobiety.


