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Písemné prohlášení o zamezení bezdomovectví na ulicích

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se problematika bezdomovců stala v roce 2005 prioritou Rady 
ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a za prioritu 
je také považována v rámci oddílu „sociální začlenění“ evropské strategie sociální 
ochrany a začlenění,

B. vzhledem k tomu, že přístup k adekvátnímu bydlení je základním lidským právem 
a přístup k provizornímu bydlení je často prvním krokem vedoucím k adekvátnímu a 
udržitelnému řešení bytové situace pro osoby zažívající extrémní chudobu a vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že každou zimu umírají v EU lidé v mrazu kvůli nedostatku 
ubytovacích kapacit krizových center a služeb poskytujících péči v terénu,

D. vzhledem k tomu, že bezdomovci žijící na ulicích představují nejzjevnější formu 
bezdomovectví, kterou lze účinně řešit jen v rámci obsáhlejší ucelené strategie,

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament vyzýval v tomto roce již dvakrát k přijetí 
naléhavých opatření, jež by řešila problematiku bezdomovectví,

1. vyzývá Radu, aby do roku 2015 dojednala závazek EU zamezit bezdomovectví na ulicích;

2. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou rámcovou definici bezdomovectví, shromáždila 
srovnatelné a spolehlivé statistické údaje a každoročně podávala aktualizovanou zprávu 
o opatřeních, která byla v členských státech EU přijata s cílem zamezit bezdomovectví, 
a o výsledcích, kterých bylo v této oblasti dosaženo;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvořily „krizové plány pro zimní období“, jež by 
byly součástí širší strategie pro problematiku bezdomovectví;

4. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů předal Radě, 
Komisi a členským státům.


