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Rašytinis pareiškimas dėl investicijų į vaikus, pateiktas pagal Europos Parlamento
darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Penktadalis visų ES gyventojų yra jaunesni nei 18 metų amžiaus;
2. vaikai ir jaunimas patiria neproporcingą skurdą. Dar prieš finansų krizę vaikų skurdo lygis
buvo nepriimtinai aukštas. Nepaisant įsipareigojimų pagerinti padėtį, ES daugiau kaip
vienam iš keturių vaikų (27,7 proc.) šiuo metu gresia skurdas arba socialinė atskirtis;
3. įgyvendinant makroekonominę politiką turi būti siekiama apsaugoti vaikus ir jų šeimas –
šis tikslas turi būti laikomas politiniu prioritetu – ir užtikrinti, kad jie nenukentėtų nuo
deficito mažinimo priemonių;
4. taigi Komisija yra raginama svarstyti galimybę į ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį
aspektą įtraukti konkretų privalomą vaikų, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis,
skaičiaus rodiklį;
5. ji taip pat turėtų reikalauti, kad visos valstybės narės imtų taikyti konkrečius nacionalinius
vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslus arba tarpinius tikslus siekiant
prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo įgyvendinimo;
6. Taryba raginama paskatinti valstybes nares naudotis ES finansavimu ir visomis kitomis
esamomis priemonėmis siekiant įgyvendinti Komisijos rekomendaciją „Investicijos į
vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“; Komisija,
vadovaudamasi šia rekomendacija, taip pat turėtų parengti planą ir nustatyti vaikų gerovės
rodiklius;
7. šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma visų
Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas adresatams,
tačiau neįpareigoja Parlamento.
1

PE567.451v01-00

LT

2/2

DC\1071015LT.doc

