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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže cenovo dostupné, dôstojné a bezpečné bývanie je podmienkou na dosiahnutie 
sociálnej spravodlivosti a súdržnosti a na boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe;

B. keďže v roku 2010 bolo chudobe a sociálnemu vylúčeniu vystavených 24,5 % žien;

C. keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, a teda aj rozdiel v dôchodkoch žien a mužov 
stále patrí medzi hlavné dôvody, prečo sa ženy v neskoršom období svojho života ocitajú 
pod hranicou chudoby; 

D. keďže finančná a hospodárska kríza zvýšila mieru nezamestnanosti žien a zabránila 
dosiahnuť väčší pokrok, pokiaľ ide o poskytovanie možností bývania znevýhodneným 
ženám; 

E. keďže nedostatok sociálnych bytov postihuje v osobitnej miere slobodné matky, mladé 
rodiny, mladých ľudí na začiatku kariéry, migrantky, ľudí so zdravotným postihnutím, 
príslušníčky menšín a starších ľudí;

1. zdôrazňuje, že členské štáty by mali zvýšiť počet cenovo dostupných možností bývania 
a podporovať ženy pri dosahovaní finančnej nezávislosti, a to tak, že im poskytnú 
vhodnejšie podmienky, ktoré im pomôžu zosúladiť pracovný a rodinný život;

2. pripomína, že v roku 2009 bolo sedemkrát viac slobodných matiek ako slobodných otcov; 
zdôrazňuje preto, že pokiaľ ide o prideľovanie sociálnych bytov, slobodné matky by mali 
byť uprednostnené; 

3. vyzýva členské štáty, aby investovali do štvrtí sociálneho bývania a zabezpečili tak 
stabilné a bezpečné prostredie najmä pre zraniteľné skupiny, ako sú mladé rodiny, mladí 
ľudia na začiatku kariéry, migrantky, ľudia so zdravotným postihnutím, príslušníčky 
menšín a starší ľudia;

4. s poľutovaním konštatuje, že ak obete domáceho násilia nemajú finančné možnosti nájsť 
si vhodné bývanie, často zostávajú v násilníckom prostredí; žiada preto, aby EÚ 
presadzovala politiky a programy, ktoré zlepšujú prístup obetí domáceho násilia 
k bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu;

5. vyzýva členské štáty, aby vypracovávali analýzu rodového hľadiska ako súčasť všetkých 
politík a programov týkajúcich sa bývania; zdôrazňuje, že všetky údaje sa musia rozdeliť 
podľa rodovej príslušnosti, a že je potrebný ďalší prieskum, aby sa zistilo, ako môže 
politika v oblasti bývania podporovať ženy.


