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Declarație scrisă, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură,
referitoare la investiția în copii1

1. O cincime din populația totală a UE are vârsta de sub 18 ani.
2. Copiii și tinerii sunt afectați în mod disproporționat de sărăcie. Și înainte de criza
financiară, nivelul de sărăcie al copiilor era inacceptabil de ridicat. În ciuda
angajamentelor luate în vederea rezolvării situației, mai mult de unul din patru copii
(27,7%) este în prezent expus riscului sărăciei sau excluderii sociale în UE.
3. Politicile macroeconomice trebuie să protejeze copiii și familiile lor, ca o prioritate
politică, și sa acționeze ca un spațiu-tampon între aceștia și măsurile de reducere a
deficitelor.
4. Prin urmare, Comisia este invitată să ia în considerare posibilitatea de a include un
indicator specific și obligatoriu privind numărul de copii expuși riscului sărăciei sau
excluderii sociale în dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare.
5. Ar trebui, de asemenea, să se solicite tuturor statelor membre să introducă anumite
obiective secundare naționale specifice de reducere a sărăciei și a excluderii sociale în
rândul copiilor cu scopul de a contribui la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei din
cadrul strategiei Europa 2020.
6. Consiliul este invitat să îndemne statele membre să utilizeze fondurile UE și toate celelalte
instrumente disponibile pentru a pune în aplicare recomandarea Comisiei intitulată
„Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”; Comisia ar trebui să
elaboreze o foaie de parcurs și să adopte indicatori ai condițiilor decente de viață pentru
copii, în conformitate cu recomandarea.
7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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