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Oświadczenie pisemne w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w 2005 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i 
Ochrony Konsumentów (EPSCO) uznała bezdomność za zagadnienie priorytetowe, 
oraz, że jest ona kwestią kluczową w myśl działań na rzecz „aktywnej integracji" w 
ramach europejskiej strategii ochrony socjalnej i integracji społecznej,

B. mając na uwadze, że dostęp do odpowiedniego zakwaterowania jest podstawowym 
prawem człowieka, a zagwarantowanie schronienia jest często pierwszym krokiem na 
drodze do zapewnienia osobom żyjącym w warunkach skrajnego ubóstwa oraz 
dotkniętych wykluczeniem społecznym odpowiedniego i trwałego zakwaterowania,

C. mając na uwadze, że każdej zimy ludzie umierają zamarzając na terenie całej Unii 
Europejskiej, ponieważ nie zapewnia się im schronienia w nagłych przypadkach oraz 
nie świadczy usług odpowiednio do potrzeb,

D. mając na uwadze, że bezdomność uliczna jest najbardziej widoczną formą 
bezdomności, której można przeciwdziałać efektywnie jedynie w ramach szeroko 
zakrojonej całościowej strategii,  

E. mając na uwadze, że Parlament Europejski dwukrotnie w tym roku nawoływał do 
podjęcia wzmożonych działań na rzecz zwalczania bezdomności,

1. wzywa Radę do zgody na zaangażowanie całej Unii Europejskiej w rozwiązanie do 
2015 r. problemu bezdomności ulicznej, 

2. wzywa Komisję do stworzenia europejskiej ramowej definicji bezdomności, zebrania 
porównywalnych, wiarygodnych danych statystycznych oraz zapewnienia 
sporządzania rocznych sprawozdań z podjętych działań oraz postępów państw 
członkowskich na drodze do rozwiązania problemu bezdomności, 

3. nalega, by państwa członkowskie stworzyły w ramach szeroko zakrojonej strategii na 
rzecz zwalczania bezdomności „plan reagowania na sytuacje nagłe w zimie”, 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania Radzie oraz państwom 
członkowskim niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy.


