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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w
sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności1

1. Zjawisko bezdomności nasila się w większości państw członkowskich, a każdego dnia
dotyka setki tysięcy ludzi. Z problemem bezdomności zmagają się różne osoby – ludzie
młodzi, rodziny, migranci, ofiary przemocy domowej i ludzie niepełnosprawni.
2. Bezdomność jest skrajną formą ubóstwa, stanowi pogwałcenie praw człowieka i generuje
wysokie koszty społeczne, będąc przeszkodą dla znalezienia zatrudnienia i korzystania z
praw socjalnych.
3. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do przyjęcia strategii UE na rzecz
przeciwdziałania bezdomności, w tym w swoich rezolucjach z 14 września 2011 r. i 16
stycznia 2014 r.
4. Rada, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów wyraziły
opinię, że UE może wnieść znaczną wartość dodaną, pomagając państwom członkowskim
rozwiązać problem bezdomności.
5. Zjawisko bezdomności jest obecnie pomijane przy wyznaczaniu wskaźników
wykorzystywanych do określania celu UE w zakresie zmniejszenia ubóstwa i
opracowywaniu działań mających rozwiązać ten problem. Jako element obszaru wymiaru
sprawiedliwości, przestrzegania praw podstawowych i sprawiedliwości społecznej, UE
powinna pilnie rozwiązać tę sytuację i uznać problem bezdomności za priorytet swojej
agendy społecznej.
6. Wzywa się Komisję do utworzenia – przy należytym uwzględnieniu zasady
pomocniczości – planu przeciwdziałania bezdomności, który będzie obejmował środki
takie jak monitorowanie, rozwój wiedzy, wzajemne uczenie się i wymiana
ponadnarodowa oraz w pełni wykorzystywał odpowiednie instrumenty i fundusze UE.
7. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i
Komisji.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.
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