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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon ELi 
kodutuse kaotamise strateegia kohta1

1. Enamikes liikmesriikides on kodutuse probleem suurenemas, mõjutades iga päev sadu 
tuhandeid inimesi. Kodutuid on erinevaid – noori inimesi, perekondi, rändajaid, koduse 
vägivalla ohvreid ja puuetega inimesi. 

2. Kodutus on vaesuse äärmuslik vorm, mis rikub inimõigusi ja mis on ühiskonnale väga 
kulukas, kujutades endast takistust tööhõivele ja sotsiaalsetele õigustele. 

3. Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud ELi kodutuse kaotamise strateegia 
vastuvõtmist, sh oma 14. septembri 2011. aasta ja 16. jaanuari 2014. aasta 
resolutsioonides.

4. Nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee on väljendanud 
arvamust, et EL saab pakkuda olulist lisaväärtust, aidates liikmesriikidel tegelda kodutuse 
probleemiga. 

5. ELi vaesuse vähendamise eesmärk ja selle saavutamiseks kavandatavad meetmed on 
kodutuse probleemi hetkel kahe silma vahele jätnud. EL kui õiguse, põhiõiguste ja 
sotsiaalse õigluse ala peaks seda olukorda kiiresti parandama ning muutma kodutuse 
kaotamise oma sotsiaaltegevuskava prioriteediks.

6. Võttes nõuetekohaselt arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ning kasutades täiel määral ära 
asjakohaseid ELi vahendeid ja rahalisi vahendeid, kutsutakse komisjoni üles arendama 
välja kodutuse kaotamiseks tegevuskava, milles sisalduvad sellised meetmed nagu 
järelevalve, teadmiste arendamine, vastastikune õpe ja riikidevaheline teabevahetus.   

7. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


