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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât dreptul la locuință ar trebui protejat în practică prin garantarea deținerii de către 
cetățeni și familii a unor locuințe adecvate care satisfac nevoile lor și asigură bunăstarea, 
viața privată și calitatea vieții lor, contribuind astfel la realizarea justiției sociale și a 
coeziunii și la combaterea excluziunii sociale și a sărăciei;

B. întrucât articolul 11 din Pactul internațional al Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile economice, sociale și culturale1 recunoaște „dreptul oricărei persoane la un 
nivel de trai suficient pentru ea însăși si familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte și 
locuință suficiente, precum și la îmbunătățire continuă a condițiilor sale de existență. 
Statele părți vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept și recunosc 
în acest scop importanța esențială a unei cooperări internaționale liber consimțite”;

C. întrucât politica în domeniul locuințelor sociale este parte integrantă a serviciilor de 
interes economic general pentru a contribui la satisfacerea nevoilor de locuință, facilitarea 
accesului la proprietate, promovarea calității spațiului locuibil, îmbunătățirea spațiului 
locuibil existent și adaptarea cheltuielilor pentru locuință la situația familială și resursele 
locatarilor, lăsând loc în același timp pentru eforturi din partea lor;

D. întrucât locuințele sociale ar trebui să fie caracterizate de un raport bun între calitate și 
prețul de achiziție sau chirie, ar trebui să favorizeze economisirea de energie și ar trebui să 
fie situate într-un mediu care include spații verzi și este adecvat pentru diferite generații, 
ținând cont de nevoile specifice ale copiilor și persoanelor în vârstă;

E. întrucât dreptul exercitabil la locuință constituie un drept fundamental pentru fiecare 
persoană și o condiție pentru a avea o viață socială, o viață privată și o viață de familie, 
precum și abilitatea de a avea grijă de propria persoană, de a se odihni, de a găsi un loc de 
muncă, de a deține un cont bancar sau de a vota în cadrul alegerilor; întrucât locuința este, 
prin urmare, fundamentală pentru exercitarea efectivă a tuturor celorlalte drepturi 
fundamentale;

F. întrucât în 2010, 24,5% dintre toate femeile erau confruntate cu riscul sărăciei sau al 
excluziunii sociale;

G. întrucât femeile cu venituri mici se confruntă adesea cu dificultăți grave în ceea ce 
privește locuința și sunt expuse astfel unui risc mai mare de a trăi în medii nesigure și 
nesănătoase;

H. întrucât disparitatea salarială de gen și, prin urmare, disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile au un efect considerabil asupra puterii de cumpărare a femeilor și asupra 
stabilității lor economice și continuă să fie unul dintre principalele motive pentru care 

                                               
1 Adunarea generală, Rezoluția 2200 A (XXI), 16.12.1966
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femeile trăiesc sub pragul sărăciei în etapa târzie a vieții lor;

I. întrucât criza financiară și economică și politicile de austeritate au exacerbat și mai mult 
șomajul și au acutizat situația deja precară a ocupării forței de muncă a anumitor femei și 
rata șomajului în rândul femeilor (în special în rândul tinerelor femei și a generației de 
peste 50 de ani), fenomen care a afectat în special femeile mai în vârstă, ca urmare a 
discriminării persistente pe piața muncii1, a crescut numărul celor care au nevoie de 
locuințe abordabile și a obstrucționat realizarea de progrese în ceea ce privește punerea la 
dispoziția femeilor dezavantajate de opțiuni în domeniul locuințelor; întrucât veniturile 
mici și șomajul îngreunează accesul femeilor la credite și finanțare bancară;

J. întrucât dificultățile economice au dus la măsuri de austeritate, în special în sectorul 
public și întrucât în numeroase state membre ale UE, sectorul public este unul dintre 
sectoarele dominate de femei, salariile femeilor au fost reduse substanțial și, prin urmare, 
tot mai multe femei se află în rândul celor mai sărace populații din Uniunea Europeană;

K. întrucât efectele crizei se suprapun cu o situație preexistentă în care femeile sunt adesea 
victimele stereotipurilor și discriminării atât în ceea ce privește achiziția, cât și în ceea ce 
privește închirierea de locuințe, ca urmare a resurselor lor financiare limitate și din cauză 
că femeile singure și familiile cu copii aflate în întreținerea femeilor adulte singure sunt 
considerate în mod frecvent chiriași mai riscanți sau cetățeni nesiguri în ceea ce privește 
rambursarea și achitarea chiriei din cauza strămutării familiei;

L. întrucât mamele singure, familiile tinere, femeile cu locuri de muncă prost plătite, tinerii 
aflați la începutul carierei, femeile migrante, persoanele cu dizabilități, văduvele cu copii 
în întreținere, femeile aparținând unor grupuri minoritare, femeile care sunt victimele 
violenței domestice și persoanele în vârstă, în special femeile în vârstă care au pensii mici, 
sunt afectate în mod deosebit de lipsa locuințelor sociale adaptate și la un preț abordabil; 
întrucât acest grup este vulnerabil în special în fața fenomenului lipsei de adăpost și se 
mută adesea în unități locative sub standarde de pe piața privată, ceea ce crește 
semnificativ riscul problemelor de sănătate; întrucât acest grup caută adesea soluții 
alternative prin mutarea împreună cu familia, prietenii sau cunoștințele, împiedicând astfel 
o analiză adecvată și o documentare transparentă cu privire la persoanele fără adăpost;

M. întrucât lipsa de adăpost este adesea percepută ca afectând în principal bărbații;  cu toate 
acestea, cercetările au arătat că forma tipică a lipsei de adăpost în rândul femeilor pare să 
fie „lipsa de adăpost ascunsă”; întrucât strategiile femeilor de a evita traiul pe stradă prin 
șederea la familii sau prieteni nu reprezintă în niciun caz soluții adecvate;

N. întrucât criza economică și prețurile de pe piața locuințelor reduc abilitatea femeilor de a 
divorța sau de a pune capăt coabitării, limitând libertatea lor și făcându-le mai vulnerabile 
în fața violenței domestice bazate pe gen,

1. subliniază că statele membre ar trebui să sporească numărul opțiunilor în domeniul 
locuințelor accesibile și să sprijine femeile în dobândirea independenței financiare, creând 
condiții mai favorabile în vederea concilierii vieții profesionale cu viața de familie, având 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la situația femeilor care se aproprie de 
vârsta pensionării (P7_TA(2011)0360)
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în vedere programele și provocările lor zilnice presante; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la recomandările specifice fiecărei țări care vizează limitarea sectorului locuințelor sociale 
al statelor membre, precum și cu privire la abordarea restrictivă a Comisiei cu privire la 
politica în domeniul concurenței prin limitarea calificării de servicii de interes economic 
general numai pentru locuințele sociale destinate persoanelor dezavantajate din punct de 
vedere social;

2. subliniază lipsa presantă a unor opțiuni adecvate în domeniul locuințelor sociale, adaptate 
pentru a satisface nevoile persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap, mai exact, 
locuințe care să le permită să locuiască independent cât mai mult timp posibil;

3. subliniază importanța unui sistem de clasificare a locuințelor, sănătății și securității care să 
furnizeze o evaluare din perspectiva sănătății a riscurilor legate de locuință;

4. subliniază necesitatea unor politici transparente în domeniul locuințelor în vederea 
asigurării unei contribuții esențiale la egalitatea de gen;

5. reamintește că, în 2009, existau de șapte ori mai multe mame singure decât tați singuri; 
prin urmare, consideră că, în ceea ce privește alocarea locuințelor sociale, ar trebui să li se 
acorde prioritate mamelor singure, precum și altor grupuri sau persoanelor aflate într-o 
situație vulnerabilă, cum ar fi familiile monoparentale, familiile tinere, familiile mari, 
tinerii aflați la începutul carierei profesionale, femeile migrante, persoanele cu dizabilități 
și persoanele în vârstă; ia act de faptul că atunci când criza economică a început pentru 
prima dată, aceasta a avut un impact mai mare asupra bărbaților decât asupra femeilor, dar 
că, pe măsura ce a progresat criza, rata șomajului a crescut mai mult în rândul femeilor 
decât în rândul bărbaților;;

6. subliniază că, deși este esențial ca locuințele sociale să existe pentru diverse persoane care 
au nevoie de asistență și având în vedere rolul său important în combaterea sărăciei în 
rândul copiilor, prin eradicarea sărăciei familiei și prevenirea transmiterii dezavantajelor 
de la o generație la alta, este la fel de important ca aceste locuințe să fie disponibile la o 
chirie accesibilă, motiv pentru care prin „chirie rezonabilă” ar trebui să se înțeleagă o 
chirie sub media pieței;

7. invită statele membre să colaboreze cu sectorul privat și să investească în locuințe sociale 
pentru a evita segregarea socială, oferind, astfel, un mediu stabil și sigur în special 
persoanelor și grupurilor aflate într-o situație vulnerabilă, cum ar fi femeile cu locuri de 
muncă slab remunerate, familiile tinere, familiile mari, familiile monoparentale, tinerii 
aflați la începutul carierei, femeile migrante, persoanele cu dizabilități, femeile aparținând 
unor grupuri minoritare și persoanele în vârstă, în special femeile în vârstă cu pensii mici;

8. solicită statelor membre să își asume răspunderea pentru garantarea dreptului oricărei 
persoane la locuință, în special prin lansarea unor programe în domeniul locuințelor pentru 
cetățenii mai puțin înstăriți, prin acordarea de stimulente pentru promovarea locuințelor cu 
costuri controlate, prin construirea de locuințe sociale repartizate spre închiriere, prin 
promovarea și finanțarea unor programe de construcție în regie proprie, prin sprijinirea 
sectorului cooperativelor, prin lansarea unor politici de creditare eficiente și nespeculative 
și reglementarea pieței nespeculative a chiriilor;
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9. subliniază că diversele fațete ale lipsei de adăpost în cazul femeilor trebuie să fie abordate 
într-un mod holistic și ar trebui să facă parte integrantă din toate cadrele de politici UE; 
îndeamnă Comisia și statele membre să efectueze evaluări sistematice de impact în funcție 
de gen și de monitorizare a situației și a nevoilor specifice ale femeilor lipsite de adăpost, 
să promoveze proiectele de mediu de viață asistată și construcția de locuințe accesibile, 
adaptate și eficiente din punct de vedere energetic și să includă în programele de locuințe 
sociale familiile din clasa de mijloc, care sunt adesea excluse din acest tip de scheme, 
deoarece aceste familii, la fel ca și alte gospodării, pot suferi de urma privațiunilor 
materiale provocate de criza economică;

10. observă cu regret faptul că, deseori, există o probabilitate mult mai mare ca victimele 
violenței domestice să continue să locuiască într-un mediu marcat de abuzuri în cazul în 
care depind din punct de vedere financiar de persoana care comite abuzul și, prin urmare, 
nu dispun de capacitatea de a-și căuta locuințe adecvate separate pentru ele; îndeamnă, 
prin urmare, UE să promoveze politici, programe și fonduri sensibile la dimensiunea de 
gen care să sporească accesul victimelor violenței domestice la locuințe sigure și 
accesibile și invită statele membre să găsească soluții accesibile la forme alternative de 
locuințe temporare și pentru situații de urgență și să crească numărul adăposturilor și 
centrelor de reabilitare pentru victime, precum și alte servicii sociale conexe, precum 
serviciile integrate pentru familii (centrele de drept familial);

11. îndeamnă statele membre să desfășoare analize de impact social cu accent pe analize pe 
criterii de gen și pe criteriul locuinței, ca parte a tuturor politicilor și programelor în 
domeniul locuințelor sociale, ținând cont în special de disparitățile de gen în ceea ce 
privește veniturile și resursele financiare; subliniază că toate datele statistice trebuie 
defalcate în funcție de gen și de tipul de locuință și că sunt necesare cercetări suplimentare 
pentru a determina cu exactitate modul în care persoanele și grupurile aflate într-o situație 
vulnerabilă, precum femeile, (având în vedere rolul multiplu al femeilor de familie 
monoparentală și de îngrijitoare a membrilor familiei și a persoanelor cu dizabilități), 
familiile, tinerii, persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, pot fi sprijinite prin 
intermediul politicilor în domeniul locuințelor;

12. salută propunerea Comisiei1 de privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale 
și observă că numeroase familii care plătesc ipotecă au fost victimele închiderilor abuzive; 
solicită luarea unor măsuri excepționale în vederea garantării drepturilor la locuință pe 
întreg teritoriul Europei; solicită statelor membre să se asigure că urmările dramatice 
sociale ale evacuărilor sunt tratate în mod eficient;

13 ia act de faptul că politicile și programele din domeniul locuințelor trebuie elaborate cu 
consultarea femeilor cu venituri mici și care provin din medii sociale diferite pentru a 
analiza care politici reflectă cel mai bine nevoile femeilor;

                                               
1 COM (2011) 142
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