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115. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αριθµό των ατόµων που έχουν χάσει την 

κατοικία τους ως συνέπεια της 

οικονοµικής κρίσης· εκτιµά ότι οι άστεγοι 
πρέπει να παραµείνουν ενταγµένοι στην 

κοινωνία, ότι πρέπει να δοθεί αγώνας κατά 

της αποµόνωσης και της περιθωριοποίησής 

τους· καλεί, επί του προκειµένου, τα κράτη 
µέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές 

µε σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτά 

τα άτοµα· τονίζει ότι οι άστεγοι είναι 
ευάλωτα άτοµα, και επαναλαµβάνει την 

έκκλησή του προς τα κράτη µέλη να 

αποφεύγουν να τους στιγµατίζουν ως 

εγκληµατίες· ζητεί από τα κράτη µέλη να 
καταργήσουν κάθε νόµο ή πολιτική που 

τους παρουσιάζει ως τέτοιους· καλεί τα 
κράτη µέλη να εκπονήσουν εθνικές 

στρατηγικές µε στόχο την καταπολέµηση 

του φαινοµένου των αστέγων στην 

επικράτειά τους· υπενθυµίζει ότι το 
δικαίωµα στεγαστικής βοήθειας για τους 

φτωχότερους στην κοινωνία 

κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων· 

115. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αριθµό των ατόµων που έχουν χάσει την 

κατοικία τους ως συνέπεια της 

οικονοµικής κρίσης· εκτιµά ότι οι άστεγοι 
πρέπει να παραµείνουν ενταγµένοι στην 

κοινωνία, ότι πρέπει να δοθεί αγώνας κατά 

της αποµόνωσης και της περιθωριοποίησής 

τους· καλεί, επί του προκειµένου, τα κράτη 
µέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές 

µε σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτά 

τα άτοµα· τονίζει ότι οι άστεγοι είναι 
ευάλωτα άτοµα, και επαναλαµβάνει την 

έκκλησή του προς τα κράτη µέλη να 

αποφεύγουν να τους στιγµατίζουν ως 

εγκληµατίες· ζητεί από τα κράτη µέλη να 
καταργήσουν κάθε νόµο ή πολιτική που 

τους παρουσιάζει ως τέτοιους· καλεί τα 
κράτη µέλη να εκπονήσουν εθνικές 

στρατηγικές µε στόχο την καταπολέµηση 

του φαινοµένου των αστέγων στην 

επικράτειά τους· ζητεί από την Επιτροπή 
να στηρίξει τα κράτη µέλη στην 
αποστολή τους να καταπολεµήσουν το 
φαινόµενο των αστέγων διευκολύνοντας 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
τη συλλογή συγκεκριµένων στοιχείων· 
ζητεί από τη Επιτροπή να 
παρακολουθήσει τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα κράτη 
µέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της 
έλλειψης στέγης· υπενθυµίζει ότι το 
δικαίωµα στεγαστικής βοήθειας για τους 
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138. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και 

τα κράτη µέλη να εξετάσουν τον αντίκτυπο 

των προταθέντων ή εφαρµοσθέντων 
µέτρων λιτότητας όσον αφορά τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα, µε ένα ευαίσθητο 

ως προς το φύλο τρόπο, λαµβάνοντας 
υπόψη το δυσανάλογο αντίκτυπο των 
µέτρων λιτότητας στις γυναίκες· καλεί 
επίσης τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να 

προβούν αµέσως σε διορθωτικές ενέργειες 

εκεί όπου τα µέτρα λιτότητας έχουν 
πλήξει τα οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώµατα των γυναικών· 

138. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και 

τα κράτη µέλη να εξετάσουν τον αντίκτυπο 

των δραστικών περικοπών στον 
προϋπολογισµό που προτάθηκαν ή 
εφαρµόστηκαν όσον αφορά τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, µε ένα ευαίσθητο ως προς το 

φύλο και την ηλικία τρόπο· καλεί επίσης 
τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να προβούν 

αµέσως σε διορθωτικές ενέργειες εκεί 

όπου οι δραστικές περικοπές στον 
προϋπολογισµό έχουν πλήξει τα 
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

δικαιώµατα των γυναικών και των νέων· 

Or. en 

 

 


