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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността
относно инвестиране в децата1

1. Една пета от цялото население на ЕС е под 18-годишна възраст.
2. Децата и младежите са непропорционално засегнати от бедността. Дори преди
финансовата криза равнищата на детската бедност бяха неприемливо високи.
Въпреки ангажиментите за справяне със ситуацията, повече от едно от всеки четири
деца (27,7%) понастоящем е изправено пред риск от бедност или социално
изключване в ЕС.
3. Макроикономическите политики трябва да защитават децата и техните семейства
като политически приоритет и да ги опазват от мерките за намаляване на дефицита.
4. Поради това Комисията се призовава да обмисли включването на конкретен и
обвързващ показател за броя на децата, изложени на риск от бедност или социално
изключване, в социалното измерение на Икономическия и паричен съюз.
5. Тя също така следва да изиска от всички държави членки да въведат конкретни
национални (под-)цели за намаляване на бедността и социалното изключване сред
децата с оглед на допринасянето за целта за намаляване на бедността в стратегията
„Европа 2020“.
6. Съветът се приканва да призове настоятелно държавите членки да използват
финансирането от ЕС и всички други налични инструменти за изпълнение на
препоръката на Комисията „Инвестиране в децата: изход от порочния кръг на
неравностойното положение“, а Комисията следва да изработи пътна карта и да
приеме показатели за благосъстоянието на децата в съответствие с препоръката.
7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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