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Skriftlig erklæring om bekæmpelse af gadehjemløshed

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 116,

A. der henviser til, at hjemløshed blev identificeret som en prioritet af EPSCO-Rådet på dets 
samling i 2005, og at hjemløshed er en prioritet inden for rammerne af "aktiv integration"-
delen af EU's strategi for social beskyttelse og integration,

B. der henviser til, at adgang til en passende bolig er en grundlæggende menneskerettighed, 
og at adgang til et herberg ofte er det første skridt hen imod at finde en tilfredsstillende 
holdbar løsning på boligproblemet for mennesker, der lever i ekstrem fattigdom og er 
socialt udstødte,

C. der henviser til, at der hver vinter er mennesker, der dør af kulde rundt om i EU på grund 
af manglen på boliger til kriseramte og på serviceorganer, der opfylder disse menneskers 
behov,

D. der henviser til, at gadehjemløshed er den mest synlige form for hjemløshed, som kun kan 
bekæmpes på effektiv vis som led i en bredere holistisk strategi,

E. der henviser til, at Parlamentet to gange i år har krævet, at der øjeblikkeligt gøres en 
indsats for at bekæmpe hjemløsheden,

1. opfordrer Rådet til at nå til enighed om en fælleseuropæisk forpligtelse til at gøre en ende 
på gadehjemløsheden inden 2015;

2. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en europæisk rammedefinition på hjemløshed, 
indsamle sammenlignelige og pålidelige statistiske oplysninger og årligt redegøre for de 
foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaterne for at bekæmpe hjemløshed, og de 
fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udarbejde "vinter-beredskabsplaner" som 
en del af en bredere strategi for bekæmpelse af hjemløshed;

4. pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne 
til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.


