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Pergunta com pedido de resposta escrita E-005093/2021
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ciarán 
Cuffe (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Manuel Pizarro (S&D), Cyrus Engerer 
(S&D), Leszek Miller (S&D), Evelyn Regner (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula 
(S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Costas 
Mavrides (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez 
(S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Dietmar Köster (S&D), Alfred Sant (S&D), Andreas Schieder 
(S&D), Günther Sidl (S&D)

Assunto: Revisão do grupo-alvo para a habitação social 

Os preços da habitação subiram 6,8 % na zona euro e 7,3 % na UE num ano, no segundo trimestre 
de 2021, numa altura em que muitos agregados familiares registaram uma descida de rendimentos.

Na sua Resolução sobre o acesso a uma habitação digna e a preços acessíveis para todos 
(2019/2187), o Parlamento Europeu apelou à adaptação da definição do grupo-alvo para a habitação 
social, uma vez que a definição atual é demasiado restritiva. A Comissão Europeia encomendou à 
EY a realização de estudos sobre a evolução do mercado dos cuidados de saúde e da habitação 
social e as suas implicações em matéria de auxílios estatais.

1. O estudo da EY revela que muitas partes interessadas consideram que estamos numa crise 
habitacional que afeta grande parte da população. Partilha a Comissão Europeia desta 
constatação e considera que são necessárias medidas, nomeadamente a nível da UE, para 
garantir que mais pessoas tenham acesso à habitação social e à ajuda à habitação?

2. Uma grande parte dos inquiridos considerou que a evolução das necessidades em matéria de 
habitação social não era suficientemente tida em conta. A definição demasiado restritiva de 
habitação social foi considerada a principal razão para tal. Partilha a Comissão Europeia dessa 
avaliação?

3. Considera a Comissão Europeia as conclusões do estudo da EY, a atual crise da habitação e a 
resolução do Parlamento Europeu, razões suficientes para rever a decisão SIEG sobre este 
ponto?
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1 Esta pergunta é apoiada por outro deputado para além dos próprios autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


