Europaparlamentet
2014-2019

7.9.2015

0042/2015

SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen
om att investera i barn
Antonio López-Istúriz White (PPE), Anna Maria Corazza Bildt (PPE),
Caterina Chinnici (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Julie Ward (S&D),
Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Mairead McGuinness (PPE),
Jana Žitňanská (ECR), Filiz Hyusmenova (ALDE), Vilija Blinkevičiūtė
(S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

Frist: 7.12.2015

DC\1071015SV.doc

SV

PE567.451v01-00

SV

0042/2015
Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om
att investera i barn1

1. En femtedel av EU:s totala befolkning är under 18 år.
2. Barn och ungdomar berörs av fattigdom på ett oproportionerligt sätt. Redan före den
finansiella krisen låg barnfattigdomen på oacceptabelt höga nivåer. Trots åtagandena att
lösa detta problem riskerar nu mer än vart fjärde barn (27,7 procent) att drabbas av
fattigdom eller social utestängning i EU.
3. De makroekonomiska strategiernas politiska prioritering måste vara att skydda barnen och
deras familjer samt förhindra att de påverkas av åtgärderna för att minska underskotten.
4. Kommissionen uppmanas således att överväga att inlemma en specifik och bindande
indikator på antalet barn, som löper risk för fattigdom eller social utestängning, i den
ekonomiska och monetära unionens sociala dimension.
5. Kommissionen bör även uppmana samtliga medlemsstater att införa särskilda nationella
(under)mål för att bekämpa barnfattigdom och social utestängning, i syfte att bidra till
Europa 2020-strategins mål om minskad fattigdom.
6. Rådet uppmanas att anmoda medlemsstaterna att utnyttja EU-finansiering och alla andra
tillgängliga styrmedel för att genomföra kommissionens rekommendation Bryta det
sociala arvet – investera i barnens framtid. Kommissionen uppmanas att utarbeta en
färdplan och anta indikatorer på barns välbefinnande i enlighet med denna
rekommendation.
7. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet
och kommissionen.

1

Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.
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