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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over een EU-strategie tegen dakloosheid1

1. In de meeste lidstaten is van een toenemende dakloosheid sprake die dagelijks enkele 
honderdduizenden mensen treft. Onder de daklozen bevinden zich allerlei soorten mensen 
– jongeren, gezinnen, migranten, overlevenden van huiselijk geweld en mensen met een 
handicap. 

2. Dakloosheid is een extreme vorm van armoede, is een inbreuk op grondrechten en brengt 
grote maatschappelijk kosten met zich mee door de toegang tot banen en sociale rechten te 
belemmeren. 

3. Het Europees Parlement heeft herhaalde malen verzocht om een EU-strategie tegen 
dakloosheid, onder meer in zijn resoluties van 14 september 2011 en 16 januari 2014.

4. De Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
hebben verklaard dat de EU een aanzienlijke meerwaarde kan bieden door de lidstaten te 
helpen in de strijd tegen dakloosheid. 

5. De armoedebestrijdingsdoelstelling van de EU en de maatregelen ter verwezenlijking 
daarvan houden op dit moment geen rekening met dakloosheid. De EU, als een ruimte van 
justitie, grondrechten en sociale rechtvaardigheid, dient deze situatie dringend te 
beëindigen en van dakloosheid een prioriteit van haar sociale agenda te maken.

6. De Commissie wordt opgeroepen een actieplan ter bestrijding van dakloosheid te 
ontwikkelen dat maatregelen omvat voor onder meer monitoring, kennisontwikkeling, 
wederzijds leren en transnationale uitwisseling, en waarbij naar behoren het 
subsidiariteitsbeginsel in aanmerking wordt genomen en volledig van de toepasselijke 
EU-instrumenten en -financiering gebruikgemaakt wordt.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


