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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

115. väljendab muret majanduskriisi 

tagajärjel oma kodu kaotanud inimeste 

arvu pärast; on seisukohal, et tuleb säilitada 

kodutute ühiskonda integreeritus, st tuleb 

võidelda nende isoleerimise ja tõrjumise 

vastu; kutsub sellega seoses liikmesriike 

üles võtma vastu ambitsioonikaid 

poliitikameetmeid nende inimeste 

aitamiseks; rõhutab, et kodutud inimesed 

on haavatav elanikerühm, ja kordab oma 

üleskutset liikmesriikidele, et nad 

hoiduksid nende õigusrikkujatena 

häbimärgistamisest; palub liikmesriikidel 

tühistada kõik seadused või 

poliitikameetmed, mis neid sellistena 

kujutavad; kutsub liikmesriike üles 

koostama riiklikke strateegiaid, mille 

eesmärk on võidelda kodutuse vastu nende 

territooriumil; tuletab meelde, et 

põhiõiguste harta kohaselt on ühiskonna 

kõige vaesematel liikmetel õigus 

eluasemetoetusele; 

115. väljendab muret majanduskriisi 

tagajärjel oma kodu kaotanud inimeste 

arvu pärast; on seisukohal, et tuleb säilitada 

kodutute ühiskonda integreeritus, st tuleb 

võidelda nende isoleerimise ja tõrjumise 

vastu; kutsub sellega seoses liikmesriike 

üles võtma vastu ambitsioonikaid 

poliitikameetmeid nende inimeste 

aitamiseks; rõhutab, et kodutud inimesed 

on haavatav elanikerühm, ja kordab oma 

üleskutset liikmesriikidele, et nad 

hoiduksid nende õigusrikkujatena 

häbimärgistamisest; palub liikmesriikidel 

tühistada kõik seadused või 

poliitikameetmed, mis neid sellistena 

kujutavad; kutsub liikmesriike üles 

koostama riiklikke strateegiaid, mille 

eesmärk on võidelda kodutuse vastu nende 

territooriumil; palub komisjonil toetada 

liikmesriike kodutuse vastu võitlemise 

ülesande täitmisel, lihtsustades parimate 

tavade vahetamist ja täpset 

andmekogumist; palub komisjonil jälgida 

liikmesriikides kodutusest tingitud 

inimõiguste rikkumisi; tuletab meelde, et 

põhiõiguste harta kohaselt on ühiskonna 

kõige vaesematel liikmetel õigus 

eluasemetoetusele; 

Or. en 
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138. palub ELi institutsioonidel ja 

liikmesriikidel analüüsida sootundlikul 

viisil, missugust mõju on avaldanud 

põhiõigustele kavandatud või rakendatud 

kokkuhoiumeetmed, võttes arvesse 

kokkuhoiumeetmete ebaproportsionaalset 

mõju naistele; palub ELi institutsioonidel 

võtta kohe parandusmeetmeid olukorras, 

kus kokkuhoiumeetmed on kahjustanud 

naiste majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi õigusi; 

138. palub ELi institutsioonidel ja 

liikmesriikidel analüüsida soo- ja 

vanusetundlikul viisil, missugust mõju on 

avaldanud põhiõigustele kavandatud või 

rakendatud karmid eelarvekärped; palub 

ELi institutsioonidel võtta kohe 

parandusmeetmeid olukorras, kus karmid 

eelarvekärped on kahjustanud naiste ja 

noorte majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi õigusi; 

Or. en 

 

 


