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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho
parlamentu o investovaní do detí1

1. Jedna pätina obyvateľstva EÚ má menej ako 18 rokov.
2. Deťom a mladým ľuďom neprimerane hrozí chudoba. Úroveň chudoby detí bola
neprijateľne vysoká ešte pred finančnou krízou. Napriek sľubom na riešenie tejto situácie
takmer každému štvrtému dieťaťu v EÚ (27,7 %) hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie.
3. Politickou prioritou makroekonomických politík musí byť ochrana detí a ich rodín pred
účinkami opatrení na zmenšovanie deficitu.
4. Komisia sa preto vyzýva, aby posúdila zahrnutie konkrétnych a záväzných ukazovateľov
o počte detí ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením do sociálneho rozmeru
Hospodárskej a menovej únie.
5. Ďalej by mala požadovať, aby členské štáty zaviedli konkrétne národné (pod-)ciele na
obmedzovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, a tak prispievali k plneniu cieľov
programu Európa 2020 zameraných na obmedzovanie chudoby.
6. Rada sa vyzýva, aby vyzývala členské štáty na využívanie finančných zdrojov EÚ a
ďalších dostupných nástrojov na realizáciu odporúčania Komisie Investovať do detí:
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia. Komisia by mala takisto vypracovať plán a
prijať ukazovatele spokojnosti detí v súlade s uvedeným odporúčaním.
7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.
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