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εμ νλφκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

  

Έκθεζη A8-0310/2015 

Inês Cristina Zuber 

Μείσζε ησλ αληζνηήησλ κε εηδηθή εζηίαζε ζηελ παηδηθή θηψρεηα 

2014/2237(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος (άρθρο 170 παράγραθος 4 ηοσ Κανονιζμού) ποσ ανηικαθιζηά ηη 

μη νομοθεηική πρόηαζη υηθίζμαηος Α8-0310/2015 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην μείφζη ηφν ανιζοηήηφν με 

ιδιαίηερη εζηίαζη ζηην παιδική θηώτεια 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, πνπ 

εγθξίζεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, πνπ εγθξίζεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2006, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 24 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα (2000/43/ΔΚ) θαη ηελ νδεγία γηα ηε 

δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε (2000/78/ΔΚ), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2013, 

κε ηίηιν «Δπέλδπζε ζηα παηδηά: πάδνληαο ηνλ θχθιν ηεο κεηνλεμίαο» (C(2013) 778), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Απαζρφιεζε θαη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε ην 2012», 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 

2011, κε ηίηιν «Σν ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» (COM(2011) 

0060), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2010, 

κε ηίηιν «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ: έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» 

(COM(2010) 0758), 
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– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2006, 

ζρεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

(COM(2006) 0367) θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 

2008
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound κε ηίηιν «Σξίηε έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο ζηελ Δπξψπε – Πνηφηεηα δσήο ζηελ Δπξψπε: Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound (2013) κε ηίηιν «Σξίηε έξεπλα γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηελ Δπξψπε – Πνηφηεηα δσήο ζηελ Δπξψπε: Οη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο», 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ 25ε επέηεην 

ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο 

θξίζεο ζηελ πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ ζηελ πεξίζαιςε
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο «ηνρεχνληαο ζηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (2014-

2020)»
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 8εο Μαξηίνπ 2011, ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηεο 

γπλαηθείαο θηψρεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο Μαξηίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηε ΔΔ
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ελφο 

ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε κηαο 

αλεθηηθήο θνηλσλίαο ζηελ Δπξψπε
8
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο παηδηθήο θηψρεηαο, ζηελ ΔΔ
9
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2008: ζρεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή 

                                                 
1
 ΔΔ C 41 E ηεο 19.2.2009, ζ. 24. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0070. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0328. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0266. 

5
 ΔΔ C 153 E ηεο 31.5.2013, ζ. 57. 

6
 ΔΔ C 199 E ηεο 7.7.2012, ζ. 77. 

7
 ΔΔ C 199 E ηεο 7.7.2012, ζ. 25. 

8
 ΔΔ C 70 E ηεο 8.3.2012, ζ. 8. 

9
 ΔΔ C 9 E ηεο 15.1.2010, ζ. 11. 
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ηεο ΔΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ 2014 ηεο νξγάλσζεο Save the Children κε ηίηιν 

«Παηδηθή θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηελ Δπξψπε», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλψλ ηεο UNICEF (2014) κε ηίηιν «Σα 

παηδηά ηεο χθεζεο: Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ 

ζηηο πινχζηεο ρψξεο», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ησλ EAPN θαη Eurochild (2013) κε ηίηιν «Γηα ηελ επεκεξία 

ησλ παηδηψλ ζηελ Δπξψπε – δηεπθξηλίζεηο επί ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζηελ ΔΔ», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Eurochild (2014) κε ηίηιν «Σα εζληθά 

πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη εζληθέο θνηλσληθέο εθζέζεηο ηνπ 2014 ππφ ην 

πξίζκα ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη επεκεξίαο», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο 11εο Γηάζθεςεο ηνπ δηθηχνπ Eurochild, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 26 έσο ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2014 ζην Βνπθνπξέζηη,  

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο UNICEF Innocenti (2012) κε 

ηίηιν «Μέηξεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο: Νένη πίλαθεο θαηάηαμεο ηεο παηδηθήο θηψρεηαο 

ζηηο πινχζηεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ», 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή επηζηεκνληθή έθζεζε ηνπ DRIVERS κε ηίηιν «Κνηλσληθέο 

αληζφηεηεο ζηελ πγεία θαη αλάπηπμε ησλ λεπίσλ: Παλεπξσπατθή ζπζηεκαηηθή 

εμέηαζε», Λνλδίλν, επηέκβξηνο 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο ΔΔ γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

(EU-SILC) ηνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 30ήο επηεκβξίνπ 2009, κε ηίηιν «Δξγαζία θαη θηψρεηα: πξνο ηελ 

αλαγθαία νιηζηηθή πξνζέγγηζε», 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2010, γηα ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη επεκεξία, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνπο επξσπατθνχο δείθηεο ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη θηψρεηαο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθαιαησηηθή έθζεζε κε ηίηιν «Δπέλδπζε ζηα παηδηά: πάδνληαο 

ηνλ θχθιν ηεο κεηνλεμίαο - κηα κειέηε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ» ηνπ επξσπατθνχ 

δηθηχνπ αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

                                                 
1
 ΔΔ C 41 E ηεο 19.2.2009, ζ. 24. 

2
 Γίθηπν αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ζπγθεθαιαησηηθή έθζεζε «Δπέλδπζε ζηα 

παηδηά: πάδνληαο ηνλ θχθιν ηεο κεηνλεμίαο - κηα κειέηε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ» Βξπμέιιεο, 2014. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

(A8-0310/2015), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πνιηηηθή πξνβνιή ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζην πςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν ηεο ΔΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ε ΔΔ ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θηψρεηα θαηά ηνπιάρηζηνλ 

20 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2020· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (UNCRC), πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη γηα φια ηα παηδηά ην 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηε ζηέγαζε, 

ζηελ πξνζηαζία, ζηε ζπκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ ηα επεξεάδνπλ, ζηελ ςπραγσγία θαη 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζε κηα ηζφξξνπε δηαηξνθή, θαζψο θαη ζηελ απνιαβή θξνληίδαο 

κέζα ζε νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε έρνπλ δψζεη κέρξη ζηηγκήο 

ειάρηζηε πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αλεζπρεηηθψλ θαη νινέλα απμαλφκελσλ πνζνζηψλ θηψρεηαο 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο επεκεξίαο ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ απμεζεί ιφγσ 

αλεχζπλσλ θαη νηθνλνκηθά κε βηψζηκσλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη φηη ηα παηδηά δηαηξέρνπλ ηνλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζηα 19 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παηδηθή θηψρεηα είλαη νη πνιηηηθέο αλαθαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο κέζσ εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο, ε 

παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε εξγαζηαθή πνιηηηθή θαη ε θαηάζηαζε ησλ 

γνλέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ε 

ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην νπνίν δνπλ ηα παηδηά· ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο απηέο 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο έρνπλ επηδεηλσζεί ιφγσ ησλ πξφζθαησλ, 

απαλσηψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ ε ΔΔ έρεη επηβάιεη ζηα θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην έλα πέκπην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ είλαη θάησ 

ησλ 18 εηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηα ηέζζεξα παηδηά δηαηξέρνπλ ζήκεξα θίλδπλν θηψρεηαο ή 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ΔΔ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, αλ θαη ηα παηδηά γνλέσλ κε πνιχ ρακειή έληαζε εξγαζίαο 

είλαη θαηά 56,7 % πην πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, νηθνγέλεηεο κε πςειή έληαζε εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ ζήκεξα λα 

αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν παηδηθήο θηψρεηαο (ζηε Ρνπκαλία, ηε Ληζνπαλία, ηελ 

Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Διιάδα, ηε Λεηνλία, ηε ινβαθία, ηελ Πνισλία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηψρεηα κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί φηαλ νη 
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γνλείο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ θαζήθνλ ηνπο·  

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παηδηθή θηψρεηα πεγάδεη απφ ηε θηψρεηα ησλ νηθνγελεηψλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηψρεηα ησλ παηδηψλ είλαη θαηά πξψην ιφγν ε θηψρεηα ησλ 

γνλέσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη νη 

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο δηαηξέρνπλ θαηά ζπλέπεηα πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο, ελψ ε 

αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη κείδνλα αληίθηππν ζηε κείσζε ησλ θχθισλ 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο  ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη απψιεηεο εηζνδήκαηνο είλαη 

ην απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο πνπ έρεη επηβάιεη ε ΔΔ ζηα θξάηε κέιε θαη φηη 

ε επηδείλσζε ησλ εζληθψλ κηζζνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε παηδηθή θηψρεηα, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηα θξάηε κέιε κε 

ηα ρακειφηεξα πνζνζηά παηδηθήο θηψρεηαο, ηα νπνία είλαη επίζεο θαη ηα θξάηε κέιε κε 

ηα ρακειφηεξα επίπεδα γεληθήο θηψρεηαο θαη αληζφηεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

ρψξεο απηέο είλαη επίζεο νη ρψξεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πνιηηηθέο 

ιηηφηεηαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2012, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ Δπξψπε 

(ΔΔ27+Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη Διβεηία) απμήζεθε θαηά ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην, ελψ 

κφλν κεηαμχ 2011 θαη 2012 απμήζεθε θαηά κηζφ εθαηνκκχξην
1
· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη , ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, 26,5 εθαηνκκχξηα παηδηά δηέηξεραλ ην 2013 

θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ΔΔ28· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ζηελ ΔΔ27, ν θίλδπλνο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2008 θαη 2012 απφ 26,5 % ζε 28 %· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2013, ζηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ28, ην 28 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θάησ ησλ 18 εηψλ αληηκεηψπηδε 

θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη φηη, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

ρσξψλ, ν θίλδπλνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηα 

παηδηά απ’ φ,ηη γηα ηνπο ελήιηθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηαπηφρξνλα, ηα πνζνζηά 

απηά επηδεηλψζεθαλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θχινπ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο απφ ηνπο 

άλδξεο θαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν σο 

απηνζθνπφο, αιιά έρεη επίζεο δσηηθή ζεκαζία γηα ηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηεο 

παηδηθήο θηψρεηαο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη απμαλφκελε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ 

ππνζηηηδφκελσλ παηδηψλ παξνπζηάδεη αχμεζε, κε απνηέιεζκα λα επαλεκθαλίδνληαη 

αζζέλεηεο πνπ είραλ εμαθαληζηεί ζηελ ΔΔ (π.ρ. ξαρίηηδα)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ θαηάζηαζε απηή είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

UNICEF2, ζε ρψξεο φπσο ε Δζζνλία, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 

πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψζνπλ θξέαο, θνηφπνπιν ή ςάξη 

επί δχν ζπλερφκελεο εκέξεο έρεη δηπιαζηαζηεί κε δξακαηηθνχο ξπζκνχο απφ ην 2008, 

                                                 
1
 Save the Children, «Παηδηθή θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηελ Δπξψπε», Βξπμέιιεο, 2014, ζ. 5 

2
 Γξαθείν Δξεπλψλ UNICEF (2014), «Σα παηδηά ηεο χθεζεο: Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

επεκεξία ησλ παηδηψλ ζηηο πινχζηεο ρψξεο», Innocenti Report Card 12, Γξαθείν Δξεπλψλ UNICEF, Φισξεληία, 

ζει. 2. 
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θαη φηη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο δηαπηζηψλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν ππνζηηηζκφο ζπληζηά θνηλφ πξφβιεκα γηα ηα παηδηά φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ θαη επεξεάδεη δπζκελψο ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θησρά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πνιηηηζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο θαηαιεθηηθέο ηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πιένλ 

πξφζθαηεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο νξηζκέλσλ ρσξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ εμέθξαζε αλεζπρία γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο 

θαη/ή ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ ελάζθεζε πνιιψλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

δηθαησκάησλ ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, θαη ελζάξξπλε 

ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηα παηδηά, θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

θαη νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

εξγαζίαο θαη ηελ εκθάληζε κηαο λέαο νκάδαο, γλσζηήο θαη σο νκάδαο ησλ 

«λεφπησρσλ»· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλα επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνλψλεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε κέιε θαη δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

γνλείο, νη νπνίνη κπνξνχλ έηζη λα ρξεζηκεχζνπλ σο εππξφζδεθην παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε, ηδίσο ζε θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ε θηψρεηα θαη ν απνθιεηζκφο πιήηηνπλ φιεο 

ηηο γεληέο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παηδηθή θηψρεηα είλαη θαηά πξψην ιφγν ε θηψρεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θαη ηδίσο νη 

νηθνγέλεηεο ησλ κφλσλ κεηέξσλ, αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (49,8 % ζε ζχγθξηζε κε 25,2 %), παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο EU-SILC15, θαη φηη 

ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αζηάζεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επξσπαίνη πνιίηεο φζνλ αθνξά ηελ εχξεζε αμηνπξεπνχο ζέζεο 

εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο αλαγθάδνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα λα 

εξγάδνληαη ζε επηζθαιείο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο πνπ 

απνθέξνπλ ρακειφ εηζφδεκα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ 

εγθξίζεθαλ πξφζθαηα απφ ηα θξάηε κέιε θαη ν επηειηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο «ηδηφηεηαο 

ηνπ γνλέα» δελ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε νχηε ζηνλ νηθνγελεηαθφ ππξήλα νχηε ζηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παηδηθή θηψρεηα κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα φινπο κέζσ θαιχηεξεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο 

παηδηθήο κέξηκλαο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παηδηά, νη γνλείο ηνπο, νη ζεηνί γνλείο θαη νη πάξνρνη 

θξνληίδαο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαθξίζεηο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, φπσο 

ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ ή 

άιισλ θξνλεκάησλ, εζληθήο, εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, ζρέζεο κε εζληθή 

κεηνλφηεηα, ηδηνθηεζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή άιιεο ηδηφηεηαο, θαη φηη ηα 

παηδηά επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 
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πεξηζσξηνπνίεζεο, θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο επηβεβαηψλνπλ νη 

πξφζθαηεο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ 

δνπιεχνπλ κε ηνπο Αζηέγνπο, νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ αχμεζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά (κε πην έληνλε παξνπζία εθείλε ησλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ) πνπ νδεγνχληαη ζε θαηαθχγηα γηα αζηέγνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε έλα κφλν εηζφδεκα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο ησλ εζληθψλ 

κηζζνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο σο απνηέιεζκα 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κνξθσηηθφ ράζκα κεηαμχ παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη απμεζεί (ζε 11 ρψξεο, ε παξνρή πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο ζε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 0 θαη 3 εηψλ δελ μεπεξλά ην 15 

%)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα έρνπλ θαζνξηζηηθφ 

αληίθηππν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ πέληε εηψλ αλαπηχζζνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πξφζβαζε ζε εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηε κεηέπεηηα επηηπρία 

ηνπο ζηε δσή φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επεκεξία, ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη 

ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ απηνεθηίκεζε, ηδίσο γηα ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ράζκα κεηαμχ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα 

έρεη απμεζεί· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εξγαδφκελνη γνλείο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζε λεπηαγσγεία αλαγθάδνληαη ζπρλά λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε θξνληίδα άιινπ 

παηδηνχ, ή λα θαηαθεχγνπλ επί πιεξσκή ζε κε πηζηνπνηεκέλα άηππα δίθηπα παξνρήο 

θξνληίδαο, πξάγκα ην νπνίν ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, σο αληηζηάζκηζκα ηεο ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα, ελψ ζπληζηά παξάγνληα πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ επηζηξνθή ησλ γνλέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
1
· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο αληηκεησπίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε, ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ζηηο θνηλνηηθέο αμίεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξάηε κέιε πξσηνζηαηνχλ ζην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

παηδηθήο θηψρεηαο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαίξην ξφιν ζηελ πξφιεςε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

φηη πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη, φπνηε ρξεηάδεηαη, επαξθή κέζα απφ ηηο εζληθέο αξρέο 

ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα λα νξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο, ρσξίο λα επηηεξνχληαη απφ ηελ ΔΔ· 

                                                 
1
 Μειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Θεκαηηθή κειέηε γηα ηα κέηξα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο 

θηψρεηαο», 2008, ζ.9 
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Κ: ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα έμνδα εθπαίδεπζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη ηε κεηαθνξά ζην ζρνιείν, βαξχλνπλ θαη’ νπζίαλ ηα λνηθνθπξηά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε πξνλνκηνχρεο ρψξεο, φπσο ε Γαιιία, 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ επηδνκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη ρσξίο ειέγρνπο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα άιινπο 

ζθνπνχο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα έμνδα απηά απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνί, δηνηθεηηθνί θαη άιινπ είδνπο 

πξαθηηθνί θξαγκνί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ ηα 

παηδηά επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλνχλ ζην ζρνιείν θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2012 ην κέζν πνζνζηφ πξφσξεο απνρψξεζεο απφ ην 

ζρνιείν ήηαλ 13 % γηα ηελ ΔΔ θαη πάλσ απφ 20 % ζε νξηζκέλεο ρψξεο (Πνξηνγαιία, 

Ηζπαλία θαη Μάιηα)· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, αθφκα θαη ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ζηελ πγεία 

θαηνρπξψλεηαη ζηε λνκνζεζία, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο νηθνγέλεηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

πνιπάξηζκα παηδηά πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

νξηζκέλα παηδηά πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πέξαλ ηεο 

επείγνπζαο θξνληίδαο, φπσο νη γεληθέο ηαηξηθέο ή νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο, θπξίσο 

ιφγσ έιιεηςεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παηδηά πνπ 

γελληνχληαη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα πξνζβιεζνχλ 

απφ ρξφληεο λφζνπο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, πξάγκα ην νπνίν 

νδεγεί ζηε δηαηψληζε ηεο αληζφηεηαο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ ζπληεινχλ ζηελ 

αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δηάιπζεο 

ησλ νηθνγελεηψλ, γεγνλφο πνπ έρεη αλακθηζβήηεηεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία ησλ παηδηψλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη έλα παηδί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνγελλεηηθήο πεξηφδνπ, επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε γιψζζα, θαζψο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, επεξεάδνληαο έηζη ηελ πγεία, ηελ 

επεκεξία, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο κάζεζεο· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

θαθνπνίεζε, ηε βία θαη ηελ παξακέιεζε θαη φηη, ζχκθσλα κε πνξίζκαηα εξεπλψλ, νη 

νηθνλνκηθέο πηέζεηο εληφο ησλ νηθνγελεηψλ, νη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο πνπ έρεη επηβάιεη ε ΔΔ, θαη ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξε βία θαηά ησλ παηδηψλ· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παηδηθή θηψρεηα είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ 

απαηηεί πνιπδηάζηαηε απφθξηζε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απαζρφιεζε είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αιιά δελ εγγπάηαη πάληνηε ηε έμνδν απφ ηε θηψρεηα γηα ηηο 
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νηθνγέλεηεο ησλ πιεηηφκελσλ παηδηψλ· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παηδηθή θηψρεηα έρεη πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο 

θνηλσλίεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή ζηήξημε· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο είλαη 

πηζαλφηεξν λα δνπλ ζε αλζπγηεηλέο θαη επηζθαιείο πεξηνρέο, θαη φηη ην 17 % ησλ 

παηδηψλ ζηελ ΔΔ28 εμαθνινπζνχλ λα δνπλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, κε 15 ρψξεο λα 

βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν απμαλφκελνο αξηζκφο 

εμψζεσλ ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο ζηέγαζεο έρεη αλαγθάζεη ηα παηδηά 

λα δνπλ ππφ νινέλα αζηαζέζηεξεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο επθαηξίεο δσήο ηνπ παηδηνχ· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή έξεπλα ηνπ 2012 γηα ηα 

εηζνδήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (EU SILC) ηεο Eurostat, ε ελεξγεηαθή θηψρεηα 

είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά φια ηα θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κία απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αχμεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ είλαη ε δηαβίσζε πνιιψλ παηδηψλ ζε 

ζπίηηα ρσξίο ζέξκαλζε θαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ θαη θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο θαζψο 

θαη γνλείο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα θίλδπλν θηψρεηαο, 

δηάιπζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη δπζθνιίαο παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην επηθείκελν πξφγξακκα ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

κεηά ην 2015 θαη ν θαζνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνζθέξνπλ κία δπλαηφηεηα αχμεζεο 

ησλ επελδχζεσλ γηα ηα παηδηά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έληνλε εζηίαζε ησλ πνιηηηθψλ ζηελ παηδηθή θηψρεηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ΔΔ θαη νη ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο δειψζεηο ησλ εγεηψλ ηεο 

ΔΔ δελ έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ παηδηθήο θηψρεηαο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ζε 

πξνγξάκκαηα επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηνλεθηνχζεο νηθνγέλεηεο, 

δεδνκέλνπ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά έρεη πξφζβαζε ζε θαγεηφ κφλν ζην 

ζρνιείν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά αιιά δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη καθξνπξφζεζκε ιχζε· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο ε ξχπαλζε, ε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε, ε κφιπλζε ησλ εδαθψλ θαη ην κε αζθαιέο πφζηκν λεξφ ζπρλά επεξεάδνπλ 

δπζαλάινγα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο· 

1. ζπληζηά λα δψζεη ε Δπηηξνπή απφιπηε ειεπζεξία ζηα θξάηε κέιε λα δεζκεπηνχλ 

πξαγκαηηθά λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο πνπ 

λα εζηηάδνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη 

λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ε νπνία απεπζχλεηαη 

εηδηθά ζηα παηδηά, αιιά θαη ζηνπο γνλείο πνπ είλαη άλεξγνη, θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εξγαδφκελσλ θησρψλ (φπσο επηδφκαηα αλεξγίαο θαη επαξθέο 

ειάρηζην εηζφδεκα), λα πξνζαξκφζνπλ - αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηψκελσλ 
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παηδηψλ - ηελ πνζφηεηα, ηα πνζά θαη ηελ εκβέιεηα ηεο ελ ιφγσ θνηλσληθήο ζηήξημεο 

θαη λα πξνσζήζνπλ εξγαηηθή λνκνζεζία πνπ λα εμαζθαιίδεη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 

ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ε νπνία λα παξέρεη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη λα θαηαπνιεκά ηελ επηζθαιή απαζρφιεζε, 

πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εξγαζία κε επαξθή θνηλσληθά δηθαηψκαηα· ηνλίδεη, 

σζηφζν, φηη ηα επηδφκαηα απηά δελ ζα πξέπεη λα ππνθαζηζηνχλ ην εηζφδεκα 

νηαζδήπνηε κνξθήο θαη φηη ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ φξνη γηα ηελ αλαζηνιή ηνπο ζε 

πεξίπησζε θαηάρξεζεο ή αλάξκνζηεο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο· 

2. δεηεί ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο ηεο 

ζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πξφσξεο απνρψξεζεο απφ ην ζρνιείν ζηηο 

πθηζηάκελεο απαηηήζεηο θνηλσληθήο ηζφηεηαο· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πνηθίιεο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, θαηάιιειεο γηα θάζε ζηάδην παξέκβαζεο· 

3. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνλδχιηα ησλ Δπξσπατθψλ 

Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) θαη αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο, λα δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία απφ ηε θηψρεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ (ηδίσο ησλ κνλνγνλετθψλ) πνπ έρνπλ παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο· 

4. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ζέζπηζεο πξνιεπηηθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ λα 

επελδχνπλ ζε επαίζζεηεο πνιηηηθέο πξφλνηαο γηα ηα παηδηά, νη νπνίεο λα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αλαηξνθή αλεμάξηεησλ αηφκσλ, ηθαλψλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, αληί λα εζηηάδνπλ ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ 

θαη ηεο θηψρεηαο· 

5. θξνλεί φηη, ρσξίο λα παξακειείηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη θησρά, 

έρνπλ απνρσξήζεη πξφσξα απφ ην ζρνιείν ή είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλα, νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ πξέπεη λα εζηηάδνπλ έληνλα 

ζηελ πξφιεςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο· 

6. ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή λα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ ή λα εληζρχζνπλ 

ηηο θαζνιηθέο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά, φπσο ε παξνρή 

επηδνηνχκελσλ ή δσξεάλ γεπκάησλ ζε παηδηά, θαη ηδηαίηεξα ζε κεηνλεθηνχληα θαη 

θησρά παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πγηήο αλάπηπμή ηνπο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα ζεζπίζνπλ κέηξα ελεξγνχ απαζρφιεζεο ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ησλ γνλέσλ ζε 

απαζρφιεζε πςειήο πνηφηεηαο θαη επαξθέο εηζφδεκα θαη ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο (ηδίσο ζε παηδηθή κέξηκλα, εθπαίδεπζε, πγεία, 

ζηέγαζε θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο), πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ 

πνιηηηθψλ· ππνγξακκίδεη φηη νη θαζνιηθέο ιχζεηο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε κέηξα κε 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πιένλ επάισησλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

νκάδσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απμαλφκελε ηάζε ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ λα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαζνιηθήο 
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ππνζηήξημεο θαη λα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο βάζεη ηνπ 

εηζνδήκαηνο, θαζψο ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο νη πνιηηηθέο θαζνιηθήο ππνζηήξημεο 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηελ παηδηθή θηψρεηα
1
· πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί 

ζηα θξάηε κέιε, θαηάιιειε γνληθή απνδεκίσζε - ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο 

φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο - γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ φηαλ 

έλαο απφ ηνπο γνλείο επηιέγεη λα κελ εξγαζηεί γηα λα ζπγθεληξσζεί ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ· επηκέλεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εζληθφ επίπεδν· επηκέλεη φηη ε γνληθή απηή απνδεκίσζε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνλ φξν 

αλαζηνιήο ηεο ζε πεξίπησζε θαηάρξεζεο ή αλάξκνζηεο ρξήζεο·  

7. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε 

πξνηχπσλ ζε επίπεδν ΔΔ ή λα θαζηεξψζνπλ ζπκθσλεκέλε κεζνδνινγία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επαξθψλ 

πφξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο· 

8. ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε εηδηθεπκέλεο θαη επαξθψο ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, δίλνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν δηαθπγήο απφ ηε θηψρεηα· 

9. ππελζπκίδεη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο απαηηεί ηελ έγθξηζε κηαο 

πξνζέγγηζεο θχθινπ δσήο ε νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ξήμε ηνπ δηαγελεαθνχ 

θχθινπ θηλδχλσλ θηψρεηαο θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο 

λεπηαθήο ειηθίαο, ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο, ηελ εθαξκνγή κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα παηδηά, ππνινγίδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ζηεξήζεσλ πνπ βηψλεη θάζε παηδί ηαπηφρξνλα θαη εληνπίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα πεξηζζφηεξν ζηεξεκέλα παηδηά, θαη ηνλ ππνινγηζκφ φρη κφλν ηεο ρξεκαηηθήο 

θηψρεηαο αιιά θαη ησλ πνιπδηάζηαησλ ζηεξήζεσλ· 

10. ζπληζηά λα έρνπλ φια ηα παηδηά πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε απηφ ην θξίζηκν 

ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο· θξνλεί φηη ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε ππνζηήξημε ησλ 

γνλέσλ θαη ε νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε, ε ζηέγαζε θαη ε πξνζηαζία απνηεινχλ θαίξηεο 

ππεξεζίεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξέρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο· 

11. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα επηβιέπνπλ ζρέδηα γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ηεο πνιπδηάζηαηεο νηθνγελεηαθήο θηψρεηαο, ζέηνληαο ζηφρνπο γηα ηε 

κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε ξεηή εζηίαζε θαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα παηδηά πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο· 

ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα επαλαθέξνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηηο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ζηέγαζεο πξνο 

φθεινο ησλ πιένλ κεηνλεθηνχλησλ παηδηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα πνπ επηθξαηνχζαλ 

πξηλ ηελ θξίζε· 

12. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ ζρέδηα γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ αηζζήκαηνο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα θαζηεξψζνπλ 

πην απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

                                                 
1
 (Βάζεη έξεπλαο ηνπ Eurofound) 
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εθπαίδεπζήο ηνπο· 

13. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε δηαζεζηκφηεηα βαζηθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα παηδηά ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη απνκαθξπζκέλεο 

θαη απξφζηηεο πεξηθέξεηεο· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απνθχγνπλ ηελ γθεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ θηψρεηα 

θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζεζπίδνληαο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ 

παηδηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη εμαζθαιίδνληαο 

ζηηο νηθνγέλεηεο θαηάιιειε θαηνηθία πνπ λα πιεξνί ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ επεκεξία, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ επίηεπμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπλνρήο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο· 

15. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επθαηξία πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ε ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο - επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ πξνο ηηο 

πξνηηκήζεηο ηεο θνηλφηεηαο - θαη ην Πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη λα ειέγμνπλ αλ νη νηθνγέλεηεο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ζπλνρήο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηελ ππνρξέσζε βαζκηαίαο θαηάξγεζεο ησλ 

κεγάισλ νηθνηξνθείσλ (κε ηζρχ απφ ην 2014), κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε ηδηφηεηα ηνπ 

ζεηνχ θαη ηνπ αλάδνρνπ γνλέα έηζη ψζηε νξθαλά θαη κεηνλεθηνχληα παηδηά λα κπνξνχλ 

πξαγκαηηθά λα κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηα ή ζε έλα πεξηβάιινλ νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ· 

παξνηξχλεη επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα δεκηνπξγήζεη δείθηεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

παηδηθήο θηψρεηαο· 

16. ζπληζηά νη εζληθνί πξνυπνινγηζκνί ησλ θξαηψλ κειψλ λα πεξηιακβάλνπλ νξαηέο, 

δηαθαλείο, ζπκκεηνρηθέο θαη ειέγμηκεο πξνβιέςεηο γηα πηζηψζεηο θαη δαπάλεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

θαζήθνληφο ηνπο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη ελ ιφγσ ζηφρνη· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία, θαη 

εηδηθφηεξα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ θαη ηνπο 

ηξεηο ππιψλεο ηεο ζχζηαζεο «Δπέλδπζε ζηα παηδηά»· 

17. ζπληζηά λα ζέζνπλ ηα θξάηε κέιε ζηφρνπο γηα ηε κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

18. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ, θαηά πεξίπησζε, ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

κε νληφηεηεο θαη ηδξχκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνιηηηζηηθή ή αζιεηηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ, θαη θαηαπνιεκνχλ ηε θηψρεηα ησλ 

παηδηψλ· σζηφζν, ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επνπηεία, ηελ 

πνηφηεηα, ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα απηήο ηεο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη 

ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο· 

19. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αχμεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηξφηεηαο θαη παηξφηεηαο, ηνλίδνληαο εθ λένπ ηελ 
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θεθαιαηψδε ζεκαζία ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ππξήλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

εξγαζία κεηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ηελ άδεηα κεηξφηεηαο θαη ηε ζηήξημε ησλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ· ηνλίδεη, επηπιένλ, φηη ε ελίζρπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

άδεηα παηξφηεηαο δίλεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

θχινπ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηηο ακνηβέο ζηελ εξγαζία· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη εξγνδφηεο δελ ζα κπνξνχλ λα αηηηνινγνχλ ηελ άληζε κεηαρείξηζε 

θαη ηελ παξελφριεζε ησλ εξγαδνκέλσλ επηθαινχκελνη ηελ εγθπκνζχλε, ηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ ή ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο· 

20. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ πξννξαηηθέο, θαζνιηθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ λα απνηξέπνπλ ηε θηψρεηα θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα 

θαθνκεηαρείξηζε, παξαβάζεηο ή πξνβιήκαηα· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη ε εηζαγσγή παηδηψλ θαη λέσλ ζε ηδξχκαηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε 

ιχζε, ππφ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ 

θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ηδξχκαηα ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε 

επίπεδν νηθνγέλεηαο θαη ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλνηήησλ· 

21. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα κεηαβνχλ απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηα ζπζηήκαηα 

ζηαζεξήο αλάδνρεο θξνληίδαο, ε νπνία πξνεηνηκάδεη θαιχηεξα ηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο γηα λα δήζνπλ αλεμάξηεηα θαη λα παξακείλνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο 

εξγαζίαο· 

22. ζπληζηά λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηα θξάηε κέιε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά απφ ηε βία, ηελ 

θαθνπνίεζε, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ παξακέιεζε θαηά ηξφπν ψζηε φινη φζνη είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε θαζήθνληα θαη φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζπλεξγάδνληαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο ππεξεζίεο, αλαιακβάλνληαο απφ θνηλνχ ηηο επζχλεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο πξνζηαηεπηηθνχ θαη ελδπλακσκέλνπ πεξηβάιινληνο γηα φια ηα 

παηδηά· 

23. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε αμηνπξεπψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο πνπ λα βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη δηεπθνιχλζεηο φπσο ε 

ηειεξγαζία ή ην επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζέξρνληαη ή λα επηζηξέθνπλ πην εχθνια ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά 

απφ δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο· 

24. θαιεί ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα αλαπηχμνπλ ζαθείο ξφινπο, 

αξκνδηφηεηεο, ηαθηηθφ δηάινγν θαη δηαδηθαζίεο φηαλ ηα παηδηά ρξεηάδνληαη πξνζηαζία 

ζε δηαζπλνξηαθέο θαηαζηάζεηο· 

25. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα εγγπεζνχλ ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ παηδηψλ ζε δσξεάλ, 

πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο δεκφζηα εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λεπηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο θαη ηεο ηππηθήο θαη κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ λα πξνσζεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη 

ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, λα θαζηεξψζνπλ θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζεγεηψλ-καζεηψλ 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή αλάκεημε ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ε αζθάιεηα θαη ε επεκεξία ησλ παηδηψλ, λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ φια ηα παηδηά απφ ηελ πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

εθπαίδεπζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα κεγηζηνπνηεζεί ν αληίθηππνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ζηε ξήμε ηνπ θχθινπ ηεο θηψρεηαο· 

πξνηείλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, λα πξαγκαηνπνηεζεί επεηγφλησο κεηαξξχζκηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο επαλαθνξάο ησλ αξρψλ ηεο πεηζαξρίαο, ηεο 

αμίαο, ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο θαζεγεηέο θαζψο θαη δεηεκάησλ 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ· 

26. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ· 

27. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθά 

πξνζηηήο θαη πξνζβάζηκεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ), ζεσξψληαο 

ηελ θνηλσληθή επέλδπζε· 

28. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

πξάγκα ην νπνίν δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη κφλν αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δαζθάισλ 

εηδηθήο αγσγήο· 

29. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηνπο 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ηα λεπηαγσγεία ζε παηδηά απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο· 

30. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θαζνιηθή, δεκφζηα, 

δσξεάλ θαη πνηνηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, ηα 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ θαη ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε 

ζε νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο, λνζειεπηέο, νδνληηάηξνπο, νηθνγελεηαθνχο ζπκβνχινπο 

θαη εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα φια ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πηπρέο απηέο ζηηο εζληθέο θαη 

ελσζηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκφζηα πγεία· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ηνπηθέο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνζεκείσηε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία· 

31. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγθαίεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ ςπραγσγία, ηεο πξφζβαζεο ζε 

αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ελφο πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο γηα φια ηα παηδηά· 

32. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο πξνζηαζίαο φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ 

θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία· 

33. θαιεί ηα θξάηε κέιε, θαη εηδηθφηεξα εθείλα ζηα νπνία νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο είλαη 

κεγαιχηεξεο, λα εληζρχζνπλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

θαη θνηλσληθή πξνζηαζία πνπ πξέπεη λα εγγπάηαη ην θξάηνο, βειηηψλνληαο ηε 
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ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εξγάδνληαη κε θαη γηα ηα παηδηά 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη απμάλνληαο ηελ ηαηξηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή 

θξνληίδα, εζηηάδνληάο ηελ ζηνπο απφξνπο, θαη θπξίσο ζηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή έγθαηξεο παξέκβαζεο· 

34. αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νξγαλψζεσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη δεηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζηα θξάηε 

κέιε· 

35. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο παηδηψλ πνπ απνζθνπεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εθκεηάιιεπζεο, φπσο 

είλαη κεηαμχ άιισλ ε εξγαζία, ν εμαλαγθαζκφο ζε γάκν, ε παξάλνκε πηνζεζία, νη 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία επξσπατθψλ θαη 

δηεζληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ παηδηψλ 

θαη λέσλ· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ηδηαίηεξα ε 

ελζσκάησζε ησλ άθξσο απφθεληξσλ πεξηνρψλ θαη ησλ πιένλ κεηνλεθηνπζψλ 

πεξηθεξεηψλ ζε απηά ηα δίθηπα θαη ζε απηνχο ηνπο θνξείο· 

37. ζεσξεί ην δηθαίσκα ζε δσξεάλ θαη θαζνιηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, θαη ηδίσο ηεο παηδηθήο· έρνληαο θαηά λνπ απηφλ ηνλ ζηφρν, θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, ππφ ην θσο ηεο απνδπλάκσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εγγχεζε γηα ηα παηδηά θαη πξνγξάκκαηα πνπ λα πξνζθέξνπλ 

ππνζηήξημε θαη επθαηξίεο γηα ηνπο γνλείο ψζηε λα μεθχγνπλ απφ θαηαζηάζεηο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

38. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ, κέζσ ησλ δήκσλ ηνπο, ηα ηνπηθά θέληξα 

ππνζηήξημεο παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηδίσο ζηηο θνηλφηεηεο θαη/ή ηηο πεξηνρέο 

πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παηδηθή θηψρεηα, ηα νπνία παξέρνπλ φρη κφλν 

λνκηθή βνήζεηα θαη/ή ζπκβνπιέο, ζπκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο θαη ζρνιηθή ππνζηήξημε, 

αιιά, κεηαμχ άιισλ, θαη εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε γηα πγηή ηξφπν δσήο θαη αζθαιή 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ· 

39. ζπληζηά ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ λα ελζσκαηψλνπλ πνιπδηάζηαηνπο δείθηεο, δηαρσξηζκέλνπο κε γλψκνλα 

ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηηο εηδηθέο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο γηα ηε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο, 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ αληζνηήησλ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

παηδηψλ (εηζφδεκα γνλέσλ, πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, έθζεζε ζε ζσκαηηθφ θίλδπλν, αζθάιεηα, 

ζηαζεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή), πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο κε βάζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ θηψρεηαο θαη ην έξγν 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλάπηπμε (UNDP), ηεο UNICEF θαη 

ηνπ ΟΟΑ, θαζψο θαη νη δείθηεο ηεο ππννκάδαο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο 
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Πξνζηαζίαο, πέξαλ ηνπ δείθηε αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ (AROPE)· θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηχμνπλ απαληήζεηο βαζηζκέλεο ζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην πξσηνβνπιηψλ φπσο ε 

πξσηνβνπιία Multi-Overlapping Deprivation Analysis (MODA) ηεο UNICEF· ηνλίδεη 

φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ δείθηεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο, π.ρ. 

ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην ππφβαζξν ησλ γνλέσλ 

(κεηαλάζηεο ή κεηνλφηεηα), ην θχιν, ηελ αλαπεξία θαζψο θαη κε γεσγξαθηθέο πηπρέο· 

επηκέλεη φηη απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη φρη γηα ηνλ νξηζκφ πεξηνξηζηηθψλ ζηφρσλ ή δηαηάμεσλ· 

40. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε. 

Or. en 

 

 


