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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de vaststelling van een 
solidariteitsinitiatief ter gelegenheid van de invoering van de eenheidsmunt euro

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat de invoering van de euro een unieke historische gebeurtenis is die 
vrijwel alle burgers van de Unie betreft,

B. overwegende dat de overgang op een nieuwe munteenheid een herstel van de waarden van 
solidariteit moet betekenen in een wereldeconomie die één geheel is geworden, indien de 
Europese Unie ten minste wil laten zien dat zij hecht aan solidariteit in de wereld,

1. verzoekt het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten hun steun te geven aan 
een actie "EURO-SOLIDARITEIT, de eerste euro is een solidariteitseuro", waarbij elke 
burger van de Unie die dat wenst de eerste euro schenkt aan de kinderen in de wereld;

2. verzoekt het bedrijfsleven en de banken dit initiatief te steunen door bij deze actie geen 
extra kosten in rekening te brengen;

3. is van mening dat deze actie een nuttig instrument is voor al degenen die kansarme 
kinderen willen helpen en ondersteunen door een overmaking in euro;

4. is van mening dat een internationale organisatie als UNICEF als beheerder zou kunnen 
optreden van deze actie ten behoeve van de kinderen in de wereld als blijk van de 
solidariteit van alle burgers van de Unie met de kinderen in de wereld;

5. is ervan overtuigd dat dit initiatief zal bijdragen tot een gunstiger perceptie van de euro 
door de publieke opinie en tot een grotere bekendheid in de wereld. 


