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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με
την σύσταση «επενδύοντας στα παιδιά»1

1. Το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ είναι κάτω των 18 ετών.
2. Τα παιδιά και οι νέοι πλήττονται δυσανάλογα από τη φτώχεια. Ακόμη και πριν από την
οικονομική κρίση, τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας ήταν απαράδεκτα υψηλά. Παρά τις
δεσμεύσεις για την επίλυση της κατάστασης, περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά
(27,7%) είναι τώρα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ.
3. Οι μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει, ως πολιτική προτεραιότητα, να προστατεύουν τα
παιδιά και τις οικογένειές τους και να τα θωρακίζουν έναντι των μέτρων μείωσης του
ελλείμματος.
4. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, καλείται να εξετάσει τη συμπερίληψη ενός ειδικού και
δεσμευτικού δείκτη για τον αριθμό των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον
κοινωνικό αποκλεισμό, στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης.
5. Θα πρέπει επίσης να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικούς εθνικούς
υπό-στόχους για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με
σκοπό να συμβάλουν στο στόχο της μείωσης της φτώχειας στην στρατηγικής Ευρώπη
2020.
6. Το Συμβούλιο καλείται να παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη
χρηματοδότηση της ΕΕ και όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση της σύστασης
της Επιτροπής με τίτλο «Επενδύοντας στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»·
και η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη και να υιοθετήσει δείκτες
ευημερίας των παιδιών, σύμφωνα με τη σύσταση.
7. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

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.
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