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Schriftelijke verklaring over het uit de wereld helpen van dakloosheid

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de dakloosheid op de EPSCO-Raad in 2005 als prioriteit werd 
aangemerkt en ook als spoedeisend punt werd opgenomen in het beleidsonderdeel 
“actieve integratie” van de EU-strategie ten behoeve van sociale bescherming en 
integratie,

B. overwegende dat toegang tot passende huisvesting een fundamenteel recht van de mens is 
en dat toegang tot een dak boven het hoofd vak de eerste stap is naar adequate en 
duurzame huisvestingsoplossingen voor mensen die geïsoleerd en in uitzonderlijke 
armoede leven;

C. overwegende dat in de Europese Unie iedere winter weer mensen doodvriezen bij gebrek 
aan noodonderdak en hulpverleningsdiensten die zich met hun behoeften bezighouden,

D. overwegende dat op straat levende daklozen de meest zichtbare vorm van dakloosheid 
vertegenwoordigen, die alleen als onderdeel van een bredere, holistische strategie kan 
worden aangepakt,

E. overwegende dat het Europees Parlement dit jaar tot twee maal toe tot urgente 
maatregelen heeft opgeroepen om een oplossing voor het dakloosheidsprobleem te vinden,

1. wenst dat de Raad overeenkomt dat de Europese Unie zich ertoe verplicht om vóór 2015 
in de gehele Unie een einde te maken aan dakloosheid;

2. verzoekt de Commissie een Europese kaderdefinitie van dakloosheid te ontwikkelen, 
vergelijkbare en betrouwbare statistische gegevens te verzamelen en jaarlijks actuele 
informatie te geven over de maatregelen die in de lidstaten van de EU zijn genomen om 
een einde aan dakloosheid te maken en over de daarbij geboekte vooruitgang;

3. dringt er bij de lidstaten op aan “winternoodplannen” te maken die deel uitmaken van een 
bredere strategie om dakloosheid uit te bannen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Raad, de Commissie en de lidstaten.


