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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het
Parlement, over investeren in kinderen1

1. Een vijfde van de bevolking van de EU is jonger dan 18.
2. Kinderen en jongeren worden disproportioneel getroffen door armoede. Zelfs al voor de
financiële crisis waren de armoedeniveaus onder kinderen onaanvaardbaar hoog. Ondanks
toezeggingen om hier iets aan te zullen doen, wordt nu meer dan een op de vier kinderen
(27,7%) in de EU bedreigd met armoede of sociale uitsluiting.
3. Het macro-economisch beleid moet vooral tot doel hebben kinderen en de gezinnen
waarin zij leven te beschermen en te vrijwaren tegen de gevolgen van maatregelen gericht
op het reduceren van de tekorten.
4. De Commissie wordt in dit verband verzocht te overwegen in de sociale dimensie van de
Economische en Monetaire Unie een specifieke en bindende indicator op te nemen
betreffende het aantal kinderen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd.
5. De Commissie zou er daarnaast bij de lidstaten op moeten aandringen specifieke nationale
(onder)doelstellingen vast te stellen voor het terugdringen van armoede en sociale
uitsluiting bij kinderen, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de
armoedereductiedoelstelling van Europa 2020.
6. De Raad wordt verzocht de lidstaten ertoe aan te zetten alle EU-financieringen en alle
andere beschikbare instrumenten te gebruiken voor het ten uitvoer leggen van de
aanbeveling van de Commissie "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand
doorbreken"; verder zou de Commissie een routekaart moeten opstellen en indicatoren
betreffende het welzijn van kinderen moeten ontwikkelen, in overeenstemming met de
aanbevelingen.
7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en
de Commissie.

1

Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende
werking.
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