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Γραπτή δήλωση σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων που ζουν στο 
δρόμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των αστέγων αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα 
από το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» το 2005 
και αποτελεί επίσης προτεραιότητα υπό τον στόχο "ενεργός ενσωμάτωση" της 
στρατηγικής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και η πρόσβαση σε κατάλυμα αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα προς 
επαρκείς και βιώσιμες λύσεις για τη στέγαση ανθρώπων που βιώνουν την απόλυτη 
φτώχεια και τον αποκλεισμό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο στην ΕΕ εξαιτίας 
της έλλειψης στέγασης σε περίπτωση ανάγκης και πρόσβασης σε υπηρεσίες σίτισης για 
την κάλυψη των αναγκών τους

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των αστέγων που κατοικούν στο δρόμο είναι η πιο 
εμφανής μορφή αστέγων, που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο ως μέρος 
μία ευρύτερης ολιστικής στρατηγικής

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δύο φορές αυτό το χρόνο να 
αναληφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αστέγων

1. καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μία ευρεία δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη του 
προβλήματος των αστέγων που ζουν στο δρόμο έως το 2015·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ευρωπαϊκό ορισμό πλαίσιο για τους άστεγους, να 
συγκεντρώσει συγκρίσιμα και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και να παρέχει ετήσιες 
ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις και την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ προς την 
εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν "σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον χειμώνα" ως 
μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για το πρόβλημα των αστέγων·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα 
ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.


