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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je cenovno ugodno, ustrezno in varno stanovanje predpogoj tako za dosego socialne 
pravičnosti in kohezije kot tudi za boj proti socialni izključenosti in revščini;

B. ker je bilo v letu 2010 izpostavljenih revščini ali socialni izključenosti 24,5 % vseh žensk;

C. ker so razlike v plačah med spoloma, in zaradi tega tudi razlike v pokojnini, še vedno eden 
od poglavitnih razlogov, da se ženske v poznejšem življenjskem obdobju znajdejo pod 
pragom revščine; 

D. ker je finančna in gospodarska kriza povišala stopnjo brezposelnosti med ženskami in 
preprečila večji napredek pri zagotavljanju stanovanjskih možnosti za prikrajšane ženske; 

E. ker pomanjkanje socialnih stanovanj še posebej prizadene matere samohranilke, mlade
družine, mlade na začetku poklicne poti, migrantke, invalide, pripadnice manjšin in 
starejše;

1. poudarja, da bi morale države članice povečati število cenovno ugodnih stanovanjskih 
možnosti in podpirati ženske, da dosežejo finančno neodvisnost, tako da se jim zagotovijo 
pogoji za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja;

2. opozarja, da je bilo leta 2009 sedemkrat več mater samohranilk kot očetov samohranilcev; 
poudarja, da bi bilo treba dati samohranilkam prednost pri dodeljevanju socialnih 
stanovanj; 

3. poziva države članice, naj vlagajo v soseske socialnih stanovanj in tako zagotovijo 
stabilno in varno okolje, še posebej za ranljive skupine, kot so mlade družine, mladi na 
začetku poklicne poti, migrantke, invalidi, pripadnice manjšin in starejši;

4. z obžalovanjem ugotavlja, da je pogosto zelo verjetno, da žrtve nasilja v družini ostanejo v 
okolju, ki jih zlorablja, če zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo najti 
primernega stanovanja; zato poziva EU, naj spodbuja politike in programe, ki žrtvam 
nasilja v družini omogočajo večji dostop do varnih in cenovno ugodnih stanovanj;

5. poziva države članice, naj kot sestavni del vseh stanovanjskih politik in programov 
izvedejo analize na podlagi spola; poudarja, da je treba vse podatke razčleniti glede na 
spol in opraviti še več raziskav, s katerimi bi preverili, kako lahko stanovanjske politike 
pomagajo ženskam.


