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De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 115 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

115. is ongerust over het aantal personen 

dat als gevolg van de economische crisis 

zijn woning heeft verloren; is van mening 

dat daklozen deel moeten blijven uitmaken 

van de maatschappij en daarom hun 

isolement en marginalisering moet worden 

bestreden; roept in dit kader de lidstaten op 

om een ambitieus beleid voor 

steunverlening aan deze personen vast te 

stellen; herinnert eraan dat daklozen 

kwetsbaar zijn en herhaalt zijn oproep aan 

de lidstaten om deze personen niet te 

stigmatiseren als misdadigers; vraagt de 

lidstaten elke wet of elk beleid in die zin te 

schrappen; verzoekt de lidstaten nationale 

strategieën uit te werken ter bestrijding van 

het fenomeen van daklozen op hun 

grondgebied; herinnert eraan dat het recht 

op bijstand bij huisvesting voor de meest 

hulpbehoevenden is opgenomen in het 

Handvest van de grondrechten; 

115. is ongerust over het aantal personen 

dat als gevolg van de economische crisis 

zijn woning heeft verloren; is van mening 

dat daklozen deel moeten blijven uitmaken 

van de maatschappij en daarom hun 

isolement en marginalisering moet worden 

bestreden; roept in dit kader de lidstaten op 

om een ambitieus beleid voor 

steunverlening aan deze personen vast te 

stellen; herinnert eraan dat daklozen 

kwetsbaar zijn en herhaalt zijn oproep aan 

de lidstaten om deze personen niet te 

stigmatiseren als misdadigers; vraagt de 

lidstaten elke wet of elk beleid in die zin te 

schrappen; verzoekt de lidstaten nationale 

strategieën uit te werken ter bestrijding van 

het fenomeen van daklozen op hun 

grondgebied; verzoekt de Commissie de 

lidstaten te steunen bij de bestrijding van 

het fenomeen van daklozen op hun 

grondgebied, en wel door middel van het 

bevorderen van de uitwisseling van goede 

praktijken en goede gegevensverzameling; 

verzoekt de Commissie toezicht te houden 

op mensenrechtenschendingen in de 

lidstaten die het gevolg zijn van het 

fenomeen van daklozen op hun 

grondgebied; herinnert eraan dat het recht 

op bijstand bij huisvesting voor de meest 

hulpbehoevenden is opgenomen in het 

Handvest van de grondrechten; 
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De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 138 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

138. verzoekt de EU-instellingen en de 

lidstaten om de effecten van voorgestelde 

of uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen op 

de grondrechten te bekijken en daarbij 

aandacht te schenken aan genderkwesties, 

rekening houdend met de onevenredige 

gevolgen van bezuinigingen voor 

vrouwen; verzoekt de EU-instellingen om 

meteen remediërende maatregelen te 

treffen wanneer bezuinigingsmaatregelen 

tot nadelige gevolgen hebben geleid voor 

de economische, sociale en culturele 

rechten van vrouwen; 

138. verzoekt de EU-instellingen en de 

lidstaten om de effecten van voorgestelde 

of uitgevoerde drastische 

bezuinigingsmaatregelen op de 

grondrechten te bekijken en daarbij 

rekening te houden met gender- en 

leeftijdsaspecten; verzoekt de EU-

instellingen om meteen remediërende 

maatregelen te treffen wanneer drastische 

bezuinigingsmaatregelen tot nadelige 

gevolgen hebben geleid voor de 

economische, sociale en culturele rechten 

van vrouwen en jongeren; 

 

Or. en 

 

 


