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0042/2015
Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o vlaganju v otroke1

1.

Ena petina celotnega prebivalstva EU je mlajša od 18 let.

2.

Revščina nesorazmerno bolj prizadene otroke in mlade. Še pred finančno krizo je bila
stopnja revščine otrok nesprejemljivo visoka. Kljub zavezam za rešitev te situacije
trenutno več kot enemu od štirih otrok (27 %) v EU grozita revščina ali družbena
izključenost.

3.

Politična prednostna naloga makroekonomskih politik mora biti zaščita otrok in njihove
družine ter njihovo obvarovanje pred ukrepi za zmanjšanje primanjkljaja.

4.

Zato se poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi specifičnega in zavezujočega kazalnika
števila otrok, ki jim grozita revščina ali družbena izključenost, v socialno razsežnost
ekonomske in monetarne unije.

5.

Poleg tega bi morala od vseh držav članic zahtevati, naj vpeljejo specifične nacionalne
(pod)cilje za zmanjšanje revščine otrok in družbene izključenosti, kar bi prispevalo k
doseganju cilja glede zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 2020.

6.

Svet se poziva, naj spodbuja države članice k uporabi sredstev EU in vseh ostalih
razpoložljivih instrumentov za izvedbo priporočila Komisije z naslovom „Vlaganje v
otroke: prekinimo krog prikrajšanosti“; Komisija pa bi morala pripraviti načrt in v
skladu s priporočilom sprejeti kazalnike blaginje otrok.

7.

Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni
zavezujoča.
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