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Τροπολογία  5 

Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Willy Meyer, Martina Anderson 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Aa. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στη στέγαση αποτελεί θεµελιώδες 
δικαίωµα και προϋπόθεση για την 
άσκηση και την απόκτηση της ιδιότητας 
του πολίτη υπό συνθήκες πλήρους 
αξιοπρέπειας· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
και κατάλληλη στέγαση συνιστά διεθνή 
υποχρέωση των κρατών µελών, την οποία 
η Ένωση οφείλει να σεβαστεί, δεδοµένου 
ότι το δικαίωµα της πρόσβασης στη 
στέγαση και στη στεγαστική βοήθεια  
είναι κατοχυρωµένο στα συντάγµατα 
πολλών κρατών µελών και αναγνωρίζεται 
στο άρθρο 34 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άρθρα 30 και 
31 του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη που έχει εγκρίνει το 
Συµβούλιο της Ευρώπης και στο άρθρο 
25 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου· 
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Τροπολογία  6 

Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Willy Meyer, Martina Anderson 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 10a. τονίζει ότι µια στρατηγική για τους 
άστεγους θα επιτύχει αποτελέσµατα µόνο 
εάν ενσωµατωθεί σε ένα συνολικό σχέδιο 
καταπολέµησης της φτώχειας και της 
ανεργίας, προαγωγής της οικονοµικής 
ανάπτυξης και τερµατισµού της 
υπονόµευσης των εργατικών 
δικαιωµάτων, των προτύπων και του 
επιπέδου των µισθών, και συνδυαστεί µε 
µια πολιτική χωροταξικού σχεδιασµού 
και στέγασης που να αποσκοπεί στην 
κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων και 
στον σεβασµό των δικαιωµάτων τους 
αντί να υπηρετεί οικονοµικά ή 
κερδοσκοπικά συµφέροντα·  
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Τροπολογία  7 

Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Willy Meyer, Martina Anderson 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. θεωρεί ότι τα κράτη µέλη και οι 
τοπικές αρχές τους πρέπει, σε συνεργασία 

µε οργανώσεις ενοίκων, να εφαρµόζουν 
αποτελεσµατικές πολιτικές πρόληψης 
προκειµένου να µειωθεί το ποσοστό των 
εξώσεων· 

17. θεωρεί ότι τα κράτη µέλη και οι 
τοπικές αρχές τους πρέπει, σε συνεργασία 

µε οργανώσεις ενοίκων, να επιβάλλουν 
άµεσο µορατόριουµ στις εξώσεις και να 
εγκρίνουν νόµους που να απαγορεύουν τις 
εξώσεις µε θύµατα ιδιοκτήτες κατοικιών 
που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις 
δόσεις των ενυπόθηκων δανείων τους 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης·  
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