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Förslag till resolution 
Punkt 115 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

115. Europaparlamentet är oroat över hur 

många som blivit hemlösa som en följd av 

den ekonomiska krisen. De hemlösa måste 

förbli integrerade i samhället, och deras 

isolering och marginalisering måste 

bekämpas. I detta avseende uppmanas 

medlemsstaterna att anta en ambitiös 

politik för att hjälpa dessa människor. 

Parlamentet betonar att hemlösa är utsatta 

människor och uppmanar återigen 

medlemsstaterna att inte stämpla dem som 

kriminella. Medlemsstaterna uppmanas att 

avskaffa alla lagar och all politik som 

utmålar dem som sådana. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utarbeta 

nationella strategier för att bekämpa 

hemlösheten på sitt territorium. 

Parlamentet betonar att rätten till 

bostadsbidrag för de fattigaste i samhället 

anges i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. 

115. Europaparlamentet är oroat över hur 

många som blivit hemlösa som en följd av 

den ekonomiska krisen. De hemlösa måste 

förbli integrerade i samhället, och deras 

isolering och marginalisering måste 

bekämpas. I detta avseende uppmanas 

medlemsstaterna att anta en ambitiös 

politik för att hjälpa dessa människor. 

Parlamentet betonar att hemlösa är utsatta 

människor och uppmanar återigen 

medlemsstaterna att inte stämpla dem som 

kriminella. Medlemsstaterna uppmanas att 

avskaffa alla lagar och all politik som 

utmålar dem som sådana. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utarbeta 

nationella strategier för att bekämpa 

hemlösheten på sitt territorium, och 

uppmanar kommissionen att stödja 

medlemsstaterna i deras arbete mot 

hemlösheten genom att underlätta utbyte 

av bästa praxis och insamling av exakta 

uppgifter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i medlemsstaterna 

övervaka människorättskränkningar som 

följer av hemlösheten.  Parlamentet 

betonar att rätten till bostadsbidrag för de 

fattigaste i samhället anges i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

138. Europaparlamentet uppmanar EU-

institutionerna och medlemsstaterna att på 

ett jämställdhetsintegrerat sätt undersöka 

de föreslagna eller genomförda 

åtstramningspolitiska åtgärdernas 

inverkan på de grundläggande 

rättigheterna, med beaktande av dessa 

åtgärders oproportionerligt allvarliga 

konsekvenser för kvinnor. Parlamentet 

uppmanar EU-institutionerna att 

omedelbart vidta korrigerande åtgärder i 

fall där åtstramningsåtgärder har påverkat 

kvinnornas ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter negativt. 

138. Europaparlamentet uppmanar EU-

institutionerna och medlemsstaterna att på 

ett jämställdhets- och åldersintegrerat sätt 

undersöka de föreslagna eller genomförda 

drastiska budgetnedskärningarnas 

inverkan på de grundläggande 

rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU-

institutionerna att omedelbart vidta 

korrigerande åtgärder i fall där drastiska 

budgetnedskärningar har påverkat 

kvinnornas och ungdomarnas 

ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter negativt. 

Or. en 

 

 


