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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους αστέγους1

1. Το πρόβλημα της έλλειψης στέγης επιδεινώνεται στα περισσότερα κράτη μέλη 
επηρεάζοντας αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Από αυτό πλήττεται 
ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων: νέοι, οικογένειες, μετανάστες, θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας και άτομα με αναπηρίες. 

2. Η έλλειψη στέγης συνιστά ακραία μορφή φτώχιας και παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, ενώ έχει υψηλό κοινωνικό κόστος, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στην 
απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα. 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα την ανάπτυξη στρατηγικής της 
ΕΕ για τους αστέγους, μεταξύ άλλων με τα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 
και της 16ης Ιανουαρίου 2014.

4. Το Συμβούλιο, η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ έχουν εκφράσει την άποψη ότι η ΕΕ δύναται να 
δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία βοηθώντας τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. 

5. Ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση της φτώχιας και οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για την 
επίτευξή του αγνοούν επί του παρόντος το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Η ΕΕ, ως ένας 
χώρος δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, οφείλει να 
διορθώσει επειγόντως αυτή την κατάσταση και να δώσει προτεραιότητα, όσον αφορά την 
κοινωνική της ατζέντα, στο πρόβλημα της έλλειψης στέγης.

6. Η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη της την αρχή της 
επικουρικότητας, σχέδιο δράσης για τους αστέγους, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται 
μέτρα όπως η εποπτεία, η ανάπτυξη των γνώσεων, η αμοιβαία μάθηση και η διακρατική 
συνεργασία, αξιοποιώντας πλήρως τους σχετικούς μηχανισμούς και τα σχετικά κονδύλια 
της ΕΕ.

7. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


