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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 locuințele accesibile, adecvate și sigure constituie o precondiție pentru realizarea 
justiției sociale și a coeziunii și pentru combaterea excluziunii sociale și a sărăciei;

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

C. întrucât disparitatea salarială de gen și, prin urmare, disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile continuă să fie unul dintre principalele motive pentru care femeile trăiesc sub 
pragul sărăciei în etapa târzie a vieții lor; 

D. întrucât criza financiară și economică a dus la creșterea ratei șomajului în rândul femeilor 
și a obstrucționat realizarea de progrese în ceea ce privește punerea la dispoziția femeilor 
dezavantajate de opțiuni în domeniul locuințelor; 

E. întrucât mamele singure, familiile tinere, tinerii aflați la începutul carierei, femeile 
migrante, persoanele cu dizabilități, femeile aparținând unor grupuri minoritare și 
persoanele în vârstă sunt afectate în mod deosebit de lipsa locuințelor sociale,

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;

2. reamintește că, în 2009, existau de șapte ori mai multe mame singure decât tați singuri; 
prin urmare, subliniază că, în ceea ce privește alocarea locuințelor sociale, ar trebui să li se 
acorde prioritate mamelor singure; 

3. solicită statelor membre să investească în cartiere de locuințe sociale, oferind, astfel, un 
mediu stabil și sigur în special grupurilor vulnerabile, cum ar fi familiile tinere, tinerii 
aflați la începutul carierei, femeile migrante, persoanele cu dizabilități, femeile aparținând 
unor grupuri minoritare și persoanele în vârstă;

4. 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 nu dispun de capacitatea financiară de a-și găsi locuințe adecvate; îndeamnă, prin 
urmare, UE să promoveze politici și programe care sporesc accesul victimelor violenței 
domestice la locuințe sigure și accesibile;

5. îndeamnă statele membre să desfășoare analize pe criterii de gen, ca parte a tuturor 
politicilor și programelor în domeniul locuințelor; subliniază că toate datele trebuie 
defalcate în funcție de gen și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina cu 
exactitate modul în care femeile pot fi sprijinite prin intermediul politicilor în domeniul 
locuințelor.
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