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Forslag til beslutning Ændringsforslag  

115. udtrykker bekymring for de mange, 

som har mistet deres bolig som følge af 

den økonomiske krise; mener, at de 

hjemløse skal forblive integreret i 

samfundet, og at deres isolering og 

marginalisering skal bekæmpes; opfordrer i 

den forbindelse medlemsstaterne til at 

vedtage ambitiøse politikker for at hjælpe 

disse mennesker; minder om, at hjemløse 

er sårbare mennesker, og gentager sin 

opfordring til medlemsstaterne om at 

undlade at stemple dem som kriminelle; 

opfordrer medlemsstaterne til at afskaffe 

enhver lov eller politik, der fremstiller dem 

som sådanne; opfordrer medlemsstaterne 

til at udarbejde nationale strategier til 

bekæmpelse af hjemløshed på deres 

område; minder om, at retten til boligstøtte 

for de socialt dårligst stillede er nedfældet i 

chartret om grundlæggende rettigheder; 

115. udtrykker bekymring for de mange, 

som har mistet deres bolig som følge af 

den økonomiske krise; mener, at de 

hjemløse skal forblive integreret i 

samfundet, og at deres isolering og 

marginalisering skal bekæmpes; opfordrer i 

den forbindelse medlemsstaterne til at 

vedtage ambitiøse politikker for at hjælpe 

disse mennesker; minder om, at hjemløse 

er sårbare mennesker, og gentager sin 

opfordring til medlemsstaterne om at 

undlade at stemple dem som kriminelle; 

opfordrer medlemsstaterne til at afskaffe 

enhver lov eller politik, der fremstiller dem 

som sådanne; opfordrer medlemsstaterne 

til at udarbejde nationale strategier til 

bekæmpelse af hjemløshed på deres 

område; opfordrer Kommissionen til at 

støtte medlemsstaternes i deres indsats for 

at bekæmpe hjemløshed ved af fremme 

udveksling af bedste praksis og 

omhyggelig dataindsamling; opfordrer 

Kommissionen til at overvåge 

menneskerettighedskrænkelser i 

medlemsstaterne, der opstår som følge af 

hjemløshed; minder om, at retten til 

boligstøtte for de socialt dårligst stillede er 

nedfældet i chartret om grundlæggende 

rettigheder; 

Or. en 
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Punkt 138 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

138. opfordrer EU-institutionerne og 

medlemsstaterne til at se på indvirkningen 

på de grundlæggende rettigheder af 

spareforanstaltninger, der er foreslået eller 

gennemført, på en kønsbevidst måde under 

hensyntagen til spareforanstaltningernes 

uforholdsmæssigt kraftige indvirkning på 

kvinder; opfordrer EU-institutionerne til 

straks at træffe afhjælpende 

foranstaltninger i tilfælde, hvor 

spareforanstaltninger har fået negativ 

indflydelse på kvinders økonomiske, 

sociale og kulturelle rettigheder; 

138. opfordrer EU-institutionerne og 

medlemsstaterne til at se på indvirkningen 

på de grundlæggende rettigheder af 

drastiske budgetnedskæringer, der er 

foreslået eller gennemført, på en køns- og 

aldersbevidst måde;  opfordrer EU-

institutionerne til straks at træffe 

afhjælpende foranstaltninger, i de tilfælde 

hvor drastiske budgetnedskæringer har 

haft negativ indflydelse på kvinders og 

unges økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder; 

Or. en 

 

 


