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COMBATEREA SĂRĂCIEI, A EXCLUZIUNII
SOCIALE ȘI A DISCRIMINĂRII

Susținând statele membre în combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a
discriminării, Uniunea Europeană urmărește să consolideze caracterul incluziv și
coeziunea societății europene și să permită tuturor persoanelor să beneficieze de un
acces egal la oportunități și resurse.

TEMEI JURIDIC

Articolele 19, 145-150 și 151-161 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE).

OBIECTIVE

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale este unul dintre obiectivele specifice ale UE
și ale statelor sale membre în domeniul politicii sociale. În conformitate cu articolul 153
din TFUE, incluziunea socială se realizează numai pe baza unei cooperări nelegislative
- metoda deschisă de coordonare (MDC) - iar articolul 19 din TFUE permite UE să ia
măsuri pentru combaterea discriminării, atât prin protecția juridică oferită potențialelor
victime, cât și prin adoptarea unor măsuri de stimulare.

REALIZĂRI

A. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale
Între 1975 și 1994, Comunitatea Economică Europeană a desfășurat o serie de
proiecte-pilot și programe ce urmăreau combaterea sărăciei și a excluziunii. Cu toate
acestea, având în vedere absența unui temei juridic, acțiunea comunitară în acest
domeniu a fost continuu contestată.
Situația s-a schimbat odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în
1999, care a consacrat eradicarea excluziunii sociale ca obiectiv al politicii sociale
comunitare. În 2000 s-a înființat Comitetul de protecție socială, pentru a promova
cooperarea între statele membre și între acestea și Comisie (articolul 160 din TFUE).
Strategia de la Lisabona, lansată în 2000, a creat un mecanism de monitorizare și
coordonare, care consta în stabilirea unor obiective, măsurarea sărăciei pe baza unui
set de indicatori și criterii de referință, instituirea unor orientări pentru statele membre
și crearea unor planuri de acțiune naționale de combatere a sărăciei. A creat, de
asemenea, un nou mecanism de guvernanță pentru cooperarea dintre Comisie și
statele membre: MDC, un proces voluntar de cooperare politică bazat pe obiective
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convenite comune și pe indicatori comuni. Părțile interesate, inclusiv partenerii sociali
și societatea civilă, cooperează, de asemenea, în cadrul acestui proces. Începând din
2006, un nou cadru de politică, metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială
și incluziune socială (MDC socială), a regrupat și a integrat trei MDC separate: pentru
incluziune socială, pentru sănătate și îngrijire pe termen lung și pentru pensii.
În recomandarea sa privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii
din octombrie 2008, Comisia a afirmat că „statele membre ar trebui să conceapă și să
pună în aplicare o strategie globală integrată pentru includerea activă a persoanelor
excluse de pe piața muncii, combinând ajutorul corespunzător pentru venit, piețe ale
forței de muncă incluzive și accesul la servicii de calitate”.
Una dintre inovațiile majore ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă,
sustenabilă și incluzivă, adoptată în 2010, a fost stabilirea unui nou obiectiv concret
comun în materie de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: reducerea cu 25 %
a numărului de europeni care trăiesc sub pragul național de sărăcie și scoaterea din
sărăcie a peste 20 de milioane de oameni. Acest obiectiv nu a fost atins, iar în martie
2021 Comisia a inclus în Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale
un nou obiectiv principal de reducere a numărului de persoane aflate în situație de
sărăcie cu cel puțin 15 milioane (inclusiv cel puțin 5 milioane de copii) până în 2030.
Comisia a lansat în decembrie 2010 Platforma europeană împotriva sărăciei și
excluziunii sociale drept una dintre cele șapte inițiative emblematice ale Strategiei
Europa 2020, împreună cu o listă de inițiative importante, printre care evaluarea
strategiilor de incluziune activă la nivel național și o carte albă privind pensiile.
În comunicarea sa din februarie 2013, „Către investiții sociale pentru promovarea
creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european pentru
perioada 2014-2020”, Comisia a solicitat insistent statelor membre să acorde prioritate
investițiilor sociale în oameni, în special în copii, pentru a rupe cercul vicios al
inegalităților.
După instituirea semestrului european în 2010, Comisia a prezentat în 2013 o
propunere de consolidare a dimensiunii sociale în guvernanța uniunii economice și
monetare, ca răspuns la apelurile Consiliului European și Parlamentului. Una dintre
componentele esențiale este tabloul de bord al indicatorilor sociali, un instrument
analitic de identificare a evoluțiilor din UE care necesită o monitorizare mai atentă.
Tabloul de bord cuprinde atât indicatori principali, cât și secundari, inclusiv indicatori
privind inegalitatea veniturilor, venitul disponibil al gospodăriilor, rata riscului de sărăcie
sau de excluziune socială (AROPE), rata tinerilor care nu sunt încadrați profesional
și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și impactul
transferurilor sociale asupra reducerii sărăciei.
Tabloul de bord este inclus în Raportul comun privind ocuparea forței de muncă ce
însoțește Analiza anuală a creșterii (AAC), care stabilește prioritățile strategice de
politică și reprezintă primul pas în cadrul exercițiului anual al semestrului european.
În 2020, Comisia von der Leyen a revizuit AAC, redenumind-o Analiza anuală a creșterii
durabile (AACD) și integrând în aceasta obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale
ONU, inclusiv obiectivele „Fără sărăcie”, „Zero foamete” și „Reducerea inegalităților”.
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În noiembrie 2017, toate cele trei instituții principale ale UE și-au exprimat, printr-
o proclamație comună, angajamentul pentru Pilonul european al drepturilor sociale.
Pilonul drepturilor sociale stabilește protecția și incluziunea socială drept unul
dintre cele trei domenii esențiale (2.3.1 Politica socială și de ocupare a forței de
muncă: principii generale). Pilonul a fost utilizat pentru a lansa o serie de inițiative
legislative și politice, cum ar fi Directiva (UE) 2019/1152 privind transparența și
previzibilitatea condițiilor de muncă sau Pachetul privind echitatea socială, care
cuprinde Regulamentul (UE) 2019/1149 de instituire a Autorității Europene a Muncii
și Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind accesul la protecția socială
pentru lucrători și persoanele care desfășoară o activitate independentă. În octombrie
2020, Comisia a publicat o propunere de directivă privind salariile minime adecvate în
Uniunea Europeană, cu scopul de a combate sărăcia persoanelor încadrate în muncă.
În iunie 2022, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu.
Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale a fost prezentat în
martie 2021 și conținea o serie de inițiative relevante: strategia UE privind drepturile
copilului, o recomandare a Consiliului de instituire a unei Garanții europene pentru
copii și Platforma europeană pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost, care
a fost lansată în iunie 2021. Planul de acțiune a anunțat și alte inițiative, inclusiv o
recomandare a Consiliului privind venitul minim (2022) și o inițiativă privind îngrijirea
pe termen lung (2022), precum și un grup de experți la nivel înalt privind viitorul statului
social, care își va prezenta raportul până la sfârșitul anului 2022. Comisia a propus
o versiune revizuită a tabloului de bord social pentru a reflecta mai bine prioritățile
de politică ale planului de acțiune. În iunie 2021, miniștrii ocupării forței de muncă și
afacerilor sociale au aprobat o nouă listă de indicatori principali.
B. Legislația de combatere a discriminării
Anul 1997 poate fi privit ca un moment de răscruce, deoarece a fost introdus un
articol nou – articolul 13 (acum articolul 19 din TFUE) - în Tratatul de instituire a
Comunității Europene (TCE) – care a conferit Consiliului puterea de a lua măsuri
împotriva discriminării pe o serie întreagă de noi criterii, printre care originea etnică sau
rasială, religia sau convingerile, vârsta, dizabilitățile și orientarea sexuală. Articolul a
fost modificat în 2003 prin Tratatul de la Nisa pentru a permite adoptarea unor măsuri
de stimulare. Pilonul european al drepturilor sociale din 2017 a reafirmat principiile
egalității de gen și egalității de șanse.
Au fost adoptate o serie de directive în acest domeniu:
— Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE);

— Directiva privind egalitatea la încadrarea în muncă (2000/78/CE);

— Directiva privind tratamentul egal (2006/54/CE), care a unificat mai multe directive
anterioare dedicate șanselor egale pentru bărbați și femei;

— Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată
a părinților și îngrijitorilor, care are o perspectivă mai largă asupra împărțirii
responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați.
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Alte două propuneri au fost menționate ca fiind prioritare în programul de lucru al
Comisiei pentru 2022: o propunere de directivă a Comisiei din 2012 privind echilibrul
de gen în organele de conducere ale întreprinderilor, asupra căreia Parlamentul și
Consiliul au ajuns la un acord provizoriu în iunie 2022, și o propunere din 2008 de
directivă privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane
în afara domeniului ocupării forței de muncă (Directiva orizontală privind combaterea
discriminării), asupra căreia nu s-a ajuns încă la un consens în cadrul Consiliului.
C. Fondurile UE
Principalul instrument de finanțare este Fondul social european Plus (FSE+), care pune
la dispoziție fonduri europene pentru cofinanțarea acțiunilor de combatere a sărăciei,
a excluziunii și a discriminării și de facilitare a accesului celor mai dezavantajate
persoane pe piața muncii (2.3.2 Fondul social european). FSE+ reunește patru
instrumente de finanțare care au fost separate în perioada de programare 2014-2020:
Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Programul
Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).
Pentru perioada 2021-2027, FSE+ dispune de un buget total de aproape 99,3 miliarde
EUR. Regulamentul (UE) 2021/1057 privind FSE+ impune ca 25 % din fonduri să fie
alocate pentru incluziunea socială, cel puțin 3 % din buget să fie cheltuit pentru ajutor
alimentar și asistență materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate, iar
în țările UE în care numărul copiilor expuși unui risc ridicat de sărăcie este peste media
UE, minimum 5 % din resursele FSE+ să fie obligatoriu cheltuite pentru măsuri care să
contribuie la accesul egal al copiilor la asistență medicală, educație și îngrijire gratuite,
locuințe decente și o alimentație adecvată.
Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) oferă finanțare la
nivelul UE pentru a moderniza politicile în domeniul social și al ocupării forței de muncă,
cu scopul de a garanta o protecție socială adecvată și decentă, a promova calitatea
și durabilitatea locurilor de muncă și a combate discriminarea, excluziunea socială și
sărăcia.
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) a fost
instituit în martie 2014, prin Regulamentul (UE) nr 223/2014. Fondul sprijină acțiunile
statelor membre pentru a acorda asistență materială, în combinație cu măsuri de
incluziune socială, persoanelor celor mai defavorizate. În aprilie 2020, FEAD a fost
modificat ca parte a Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus pentru a
pune la dispoziție resurse suplimentare pentru anii 2020, 2021 și 2022.
În septembrie 2020 a fost creat Instrumentul european de sprijin temporar pentru
atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) pentru a sprijini
eforturile statelor membre de a face față pandemiei de COVID-19 și de a menține
locurile de muncă și veniturile, în special prin programe de muncă pe termen scurt.
Instrumentul poate acorda împrumuturi UE în valoare totală de până la 100 de
miliarde EUR statelor membre afectate pentru a răspunde la creșterile bruște ale
cheltuielilor publice necesare pentru a menține locurile de muncă.
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Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) a intrat în vigoare în februarie 2021, cu
scopul de a furniza o finanțare de până la 723,8 miliarde EUR până la sfârșitul anului
2026 pentru a atenua impactul economic și social al crizei provocate de pandemia de
COVID-19. Doi dintre cei șase piloni stabiliți în Mecanismul de redresare și reziliență
vor contribui la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale: pilonul privind coeziunea
socială și teritorială și pilonul privind politicile pentru generația următoare, copii și
tineret.
De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, în martie 2022, Uniunea Europeană a
adoptat modificări rapide ale fondurilor sale pentru a ajuta statele membre să primească
persoanele care fug din Ucraina și să sprijine integrarea acestora în UE. În martie
2022, Comisia a prezentat o propunere privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații
din Europa (CARE) pentru a introduce o mai mare flexibilitate în normele politicii de
coeziune pentru perioada 2014-2020. Statele membre pot utiliza aceste resurse pentru
a finanța măsuri de urgență și pentru a oferi sprijin imediat în domeniile ocupării forței
de muncă, educației și incluziunii sociale (de exemplu, formare, cursuri de limbi străine,
consiliere). În iunie 2022, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Ameliorarea
politicii de coeziune – Asistență flexibilă acordată teritoriilor (FAST – CARE)” și a propus
un regulament FAST-CARE pentru a prelungi sprijinul existent acordat în cadrul CARE.
În contextul tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, Uniunea
Europeană a adoptat o serie de măsuri pentru a se asigura că sărăcia și incluziunea
socială nu se agravează. Printre exemple se numără Mecanismul pentru o tranziție
justă, inclusiv Fondul pentru o tranziție justă, și propunerea privind Fondul pentru
atenuarea impactului social al acțiunilor climatice.
D. Strategiile UE pentru grupuri specifice
În martie 2021, Comisia a prezentat o nouă strategie a UE pentru persoanele cu
dizabilități pentru perioada 2021-2030. Aceasta conține propuneri de lansare a unui nou
card european pentru dizabilitate până la sfârșitul anului 2023, inițiative de îmbunătățire
în continuare a accesibilității în urma adoptării Actului privind accesibilitatea internetului
(Directiva (UE) 2016/2102) și a Actului european privind accesibilitatea (Directiva (UE)
2019/882), precum și acțiuni menite să garanteze că persoanele cu dizabilități pot
participa pe deplin la educație, la muncă și la viața democratică și se pot bucura de
condiții de viață decente. În iunie 2022, au fost puse în aplicare două dintre cele șapte
inițiative emblematice ale Strategiei UE privind persoanele cu handicap: instituirea
platformei pentru persoanele cu handicap și publicarea unei strategii reînnoite privind
resursele umane pentru Comisie.
Comisia von der Leyen a făcut din construirea unei „Uniuni a egalității” una dintre
prioritățile sale cheie, ceea ce a condus la o serie de noi inițiative. În martie 2020,
Comisia a prezentat o nouă strategie privind egalitatea de gen 2020-2025, ca urmare a
angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019. În martie 2021, Comisia
a prezentat o propunere de directivă privind transparența salarială și mecanismele de
punere în aplicare pentru a consolida aplicarea principiului remunerației egale pentru
muncă egală între bărbați și femei. În aprilie 2022, Parlamentul și-a adoptat poziția de
negociere cu privire la propunere în vederea negocierilor cu Consiliul.
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În septembrie 2020, a fost propus un nou plan de acțiune al UE de combatere a
rasismului pentru perioada 2020-2025. Acesta include un angajament de a prezenta un
raport cu privire la aplicarea Directivei privind egalitatea rasială. Ca parte a planului de
acțiune, Comisia a prezentat un nou cadru strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea
și participarea romilor și a propus o recomandare a Consiliului privind egalitatea,
incluziunea și participarea romilor.
În noiembrie 2020, Comisia a prezentat prima strategie a UE pentru egalitatea
persoanelor lesbiene, homosexuale, transgen, intersex și queer (LGBTIQ), care
include un angajament de a publica un raport privind aplicarea Directivei privind
egalitatea de tratament până în 2022.
În noiembrie 2020, Comisia a adoptat, de asemenea, un plan de acțiune privind
integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027, care include propuneri în patru
domenii – educație, ocuparea forței de muncă, locuințe și sănătate – cu scopul de a
promova integrarea și incluziunea socială a migranților și a persoanelor care provin din
familii de migranți.
În octombrie 2021, Comisia a prezentat Strategia UE privind combaterea
antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030).
Măsurile UE s-au axat de multe ori pe tineri. În 2012, confruntându-se cu un număr
foarte mare de tineri fără un loc de muncă, Comisia a propus un Pachet privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, care a fost urmat în 2013 de Garanția
pentru tineret. O altă inițiativă menită să creeze noi oportunități pentru tineri a fost
Corpul european de solidaritate (2.3.3 Politica în domeniul ocupării forței de muncă),
lansat de Comisie în decembrie 2016. Ca răspuns la pandemia de COVID-19 și la
impactul disproporționat al acesteia asupra tinerilor, Comisia a propus pachetul de
sprijin pentru angajarea tinerilor, inclusiv o recomandare a Consiliului privind o garanție
consolidată pentru tineret (o punte către locuri de muncă). Comisia a lansat o nouă
inițiativă de plasare a forței de muncă în cadrul FSE+, numită ALMA (Aim, Learn,
Master, Achieve - Țintește, Învață, Stăpânește, Realizează), pentru a ajunge la tinerii
europeni vulnerabili care nu au niciun loc de muncă și nu participă la niciun fel de
educație sau formare, cu scopul de a-i ajuta să își găsească un loc pe piața forței
de muncă. Strategia UE privind drepturile copilului menționată anterior include acțiuni
de combatere a sărăciei, a rasismului și a discriminării care îi afectează pe copii,
iar Garanția europeană pentru copii urmărește să prevină și să combată excluziunea
socială prin garantarea faptului că copiii aflați în dificultate au acces la un set de servicii
esențiale.
Persoanele care se confruntă cu șomajul de lungă durată s-au aflat, de asemenea, în
centrul politicilor, prin adoptarea, în februarie 2016, a unei recomandări a Consiliului
privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a adoptat în repetate rânduri rezoluții cu scopul de a intensifica acțiunea
UE de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a condițiilor și perspectivelor persoanelor
dezavantajate din punct de vedere social, de exemplu rezoluția sa din 22 octombrie
2020 referitoare la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020,
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în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectele sociale devastatoare ale crizei
provocate de COVID-19 și rezoluția sa din 11 martie 2021 referitoare la aspecte sociale
și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea
durabilă pentru 2021. În aceste rezoluții, Parlamentul solicită ca sustenabilitatea socială
să fie ancorată în AACD, să se instituie sisteme solide de protecție socială și un
sistem european de reasigurare pentru șomaj. În februarie 2021, Parlamentul a reiterat
această solicitare într-o rezoluție referitoare la reducerea inegalităților, cu un accent
special pe sărăcia persoanelor încadrate în muncă, în care a solicitat, de asemenea, o
strategie europeană globală de combatere a sărăciei și prezentarea de către Comisie
a unui cadru UE privind venitul minim. Solicitările prezentate pentru prima dată de
Parlament în 2015 privind o Garanție europeană pentru copii au fost puse în aplicare
odată cu recomandarea Consiliului adoptată în iunie 2021.
Tratatul de la Lisabona [articolul 19 alineatul (1) din TFUE] a conferit Parlamentului
competența de aprobare pentru adoptarea legislației privind nediscriminarea.
Parlamentul a fost un actor activ în dezbaterea care a condus la introducerea
acestui articol și a invitat în repetate rânduri Comisia și statele membre să garanteze
implementarea integrală și în timp util a directivelor relevante. În rezoluția sa din
7 februarie 2018 referitoare la protecție și nediscriminare în ceea ce privește
minoritățile în statele membre ale UE, Parlamentul și-a exprimat regretul pentru
absența progreselor în privința Directivei orizontale împotriva discriminării și a solicitat
Comisiei și Consiliului să relanseze negocierile. Aceste solicitări au fost reiterate într-
o serie de rezoluții ulterioare și a fost organizată o dezbatere în plen pe această temă
în octombrie 2019. Din nou, într-o rezoluție din 6 iulie 2022 referitoare la discriminarea
intersecțională în UE, Parlamentul a invitat statele membre și viitoarele președinții ale
UE să adopte fără întârziere Directiva privind combaterea discriminării și a îndemnat
Comisia să asigure aplicarea legislației UE existente în materie de combatere a
discriminării și să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci
când este necesar. Parlamentul a solicitat, de asemenea, integrarea egalității de gen
în bugete și la elaborarea politicilor, precum și realizarea unor evaluări ale impactului
din perspectiva genului atunci când se formulează noi politici. În rezoluții se exprimă,
de asemenea, îngrijorarea cu privire la dimensiunea de gen a sărăciei și la disparitatea
de gen în ceea ce privește pensiile (de exemplu rezoluțiile din 14 iunie 2018 și
16 noiembrie 2017). Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 se axează pe capacitarea femeilor
și a fetelor prin sectorul digital. Mai recent, în rezoluția sa din 5 iulie 2022 referitoare
la sărăcia femeilor în Europa, Parlamentul a recunoscut că egalitatea de gen pe piața
forței de muncă este un mijloc major de eliminare a sărăciei în rândul femeilor. Pentru
a reduce sărăcia femeilor din UE, Comisia și statele membre trebuie să elimine efectiv
barierele existente pe piața forței de muncă, precum și barierele din calea accesului
la servicii la prețuri accesibile, cum ar fi serviciile de îngrijire a copiilor și de îngrijire
pe termen lung.
Parlamentul a atras, de asemenea, atenția asupra situației dificile a unor grupuri
specifice în timpul pandemiei. La 17 aprilie 2020, a adoptat o rezoluție referitoare
la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a
consecințelor sale, în care a abordat situația mai multor grupuri vulnerabile și a solicitat
o strategie cuprinzătoare de combatere a sărăciei. În rezoluție, Parlamentul a invitat,
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de asemenea, statele membre să se asigure că serviciile de îngrijire și de sprijin la
nivelul comunității de care au nevoie persoanele cu dizabilități sunt finanțate, bine
dotate și dispun de personal adecvat. La 8 iulie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție
referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în
cadrul crizei provocate de COVID-19, iar la 17 septembrie 2020 a adoptat o rezoluție
referitoare la implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor, în care a invitat
statele membre să depună mai multe eforturi pentru a combate excluziunea socială
și atitudinile negative față de romi, a îmbunătăți viața romilor și a le proteja sănătatea
în contextul crizei provocate de COVID-19. Creșterea numărului de persoane fără
adăpost în UE și lipsa de locuințe la prețuri accesibile au devenit subiecte de îngrijorare
crescândă pentru Parlament, după cum se arată în rezoluția sa din 24 noiembrie 2020
referitoare la reducerea numărului de persoane fără adăpost din Uniunea Europeană
și în rezoluția sa din 21 ianuarie 2021 referitoare la accesul la locuințe decente și la
prețuri abordabile pentru toți, în care Parlamentul solicită Comisiei și statelor membre
să se asigure că dreptul la o locuință adecvată este recunoscut și aplicat ca drept
fundamental al omului în legislația europeană și națională.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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