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0042/2015
Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a
gyermekek érdekében teendő beruházásokról1

1. Az EU népességének egyötöde 18 éven aluli.
2. A gyermekeket és a fiatalokat aránytalan módon sújtja a szegénység. Már a pénzügyi
válságot megelőzően is elfogadhatatlanul magas volt a gyermekszegénységi arány. A
helyzet orvoslására irányuló kötelezettségvállalások ellenére több mint minden negyedik
gyermek (27,7%) ki van téve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának az
EU-ban.
3. A makroökonómiai politikáknak prioritást kell biztosítaniuk és védelmet kell nyújtaniuk a
gyermekeknek és családjaiknak, és óvniuk kell őket a megszorító intézkedések hatásaitól.
4. Ezért felkérjük a Bizottságot annak megfontolására, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió
szociális dimenziójában konkrét és kötelező érvényű mutatókat határozzon meg a
szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek számára
vonatkozóan.
5. A Bizottságnak arra is fel kell szólítania a tagállamokat, hogy egyedi nemzeti célokat és
alcélokat vezessenek be a gyermekek szegénységnek és társadalmi kirekesztésének
csökkentése érdekében, ezzel is hozzájárulva az Európa 2020 stratégia
szegénységcsökkentési céljaihoz.
6. Felhívjuk a Tanácsot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy a „Beruházások a
gyermekek érdekében: A hátrányos helyzetből való kitörés” című bizottsági ajánlás
végrehajtása érdekében használják fel a rendelkezésre álló összes uniós és egyéb
finanszírozási eszközt, továbbá hogy a Bizottság az ajánlással összhangban készítsen
menetrendet és fogadjon el gyermekjóléti mutatókat.
7. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a
Bizottságnak.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot,
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.
1

PE567.451v01-00

HU

2/2

DC\1071015HU.doc

