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0042/2015
Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o investici do dětí1

1. Pětina z celkového počtu obyvatel EU je mladší 18 let.
2. Děti a mladí lidé jsou nepřiměřeným způsobem postiženi chudobou. Úroveň dětské
chudoby byla nepřijatelně vysoká dokonce již před vypuknutím finanční krize. I přes
závazky přijaté za účelem vyřešení této situace je nyní více než každé čtvrté dítě v EU
(27,7 %) ohroženo chudobou či sociálním vyloučením.
3. Je politickou prioritou, aby makroekonomické politiky zajistily dětem a jejich rodinám
bezpečí a chránily je před opatřeními usilujícími o snížení rozpočtového schodku.
4. Komise se proto vyzývá, aby zvážila zahrnutí konkrétního a závazného ukazatele pro
počty dětí ohrožených chudobou či sociálním vyloučením v rámci sociálního rozměru
hospodářské a měnové unie.
5. Zároveň by měla požadovat, aby všechny členské státy zavedly konkrétní vnitrostátní
(dílčí) cíle pro snížení dětské chudoby a sociálního vyloučení za účelem přispět ke splnění
cíle snížení chudoby stanoveného ve strategii Evropa 2020.
6. Rada se vyzývá, aby naléhavě vyzvala členské státy k využívání evropských fondů
a všech dalších dostupných prostředků k provádění doporučení Komise „Investice do dětí:
východisko z bludného kruhu znevýhodnění“; Komise by v souladu s tímto doporučením
měla vypracovat podrobný plán a přijmout ukazatele dobrých životních podmínek dětí.
7. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo
pro Parlament závazné.
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