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G. kadangi 2019 m. 22,2 proc. ES 
vaikų, t. y. beveik 18 mln. vaikų, grėsė 
skurdas ir socialinė atskirtis; kadangi 
mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, 
benamiams vaikams, neįgaliems vaikams, 
migrantų vaikams, etninėms mažumoms 
priklausantiems vaikams, visų pirma 
romų vaikams, institucinėje globoje 
esantiems vaikams, vaikams, 
auginamiems nepalankiomis šeiminėmis 
aplinkybėmis, vienišų tėvų šeimų, 
LGBTIQ šeimų ir šeimų, kuriose tėvai 
išvyksta dirbti į kitą šalį, vaikams kyla 
didelių sunkumų, pvz., jiems tenka labai 
prastos būsto sąlygos arba gyventi 
perpildytoje erdvėje, kyla kliūčių 
pasinaudoti pagrindinėmis ir 
būtiniausiomis paslaugomis, kaip antai 
tinkama mityba ir deramu būstu, 
užtikrinančiomis jų gerovę ir socialinių, 
kognityvinių bei emocinių įgūdžių 
ugdymą; kadangi tinkamai šildomas 
būstas, kuriame yra saugus vanduo ir 
tinkamos sanitarinės sąlygos, ir apskritai 
būstas yra būtinas vaikų sveikatai, gerovei, 
augimui ir vystymuisi užtikrinti; kadangi 
tinkamas būstas taip pat yra vaikų 
mokymosi ir studijų galimybes skatinantis 
veiksnys;

G. kadangi 2019 m. 22,2 proc. ES 
vaikų, t. y. beveik 18 mln. vaikų, grėsė 
skurdas ir socialinė atskirtis; kadangi daug 
vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų, 
benamių vaikų, vaikų, kurių šeimos 
padėtis sunki, įstaigose gyvenančių ar 
specialiųjų poreikių, pvz., neįgalią, 
turinčių vaikų kyla kliūčių pasinaudoti 
pagrindinėmis ir būtiniausiomis 
paslaugomis, kaip antai tinkama mityba ir 
deramu būstu, kurios yra labai svarbios jų 
gerovei ir socialinių, kognityvinių bei 
emocinių įgūdžių ugdymui; kadangi 
tinkamai šildomas būstas, kuriame yra 
saugus vanduo ir tinkamos sanitarinės 
sąlygos, ir apskritai būstas yra būtinas 
vaikų sveikatai, gerovei, augimui ir 
vystymuisi užtikrinti; kadangi tinkamas 
būstas taip pat yra vaikų mokymosi ir 
studijų galimybes skatinantis veiksnys;
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2. palankiai vertina Komisijos 
komunikatą dėl ES vaiko teisių strategijos 
ir remia jos tikslus prisiimti bendrą 
atsakomybę už kiekvieno vaiko teisių 
apsaugą ir pagarbą joms, taip pat vykdyti 
bendrą projektą, kuriuo būtų siekiama 
sukurti visų asmenų atžvilgiu sveikesnę, 
atsparesnę ir sąžiningesnę visuomenę; 
pripažįsta, kad Komisijos pasiūlymu dėl 
Tarybos rekomendacijos, kuria nustatoma 
Europos vaiko garantijų sistema, 
papildoma minėta strategija ir pagrindinis 
dėmesys skiriamas vaikams, kuriems 
reikalinga pagalba, siekiant sukurti 
galimybių atveriančią Europos sistemą, 
kurią įgyvendinant vaikų teisės būtų 
ginamos ir taptų svarbiausia ES 
darbotvarkės tema; remia pagrindinį jos 
tikslą kovoti su vaikų skurdu ir socialine 
atskirtimi bei skatinti lygias, įtraukias 
galimybes bei sveikatą; tvirtai remia 
kompetentingoms nacionalinėms ir vietos 
valdžios institucijoms pateiktas gaires, 
padedančias užtikrinti, kad nepriteklių 
patiriantys vaikai turėtų galimybę 
veiksmingai ir laisvai naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 
nemokamo kokybiško ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros, švietimo ir 
mokyklinės veiklos bei sveikatos 
priežiūros paslaugomis, taip pat 
veiksmingą galimybę gauti tinkamą būstą 
ir sveiką mitybą, kaip ir jų bendraamžiai;

2. mano, kad atitinkamos kovos su 
vaikų skurdu priemonės, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūra, švietimas, mityba ir 
būstas, priklauso valstybių narių 
kompetencijai ir atsakomybei; ragina 
valstybes nares kovoti su vaikų skurdu ir 
socialine atskirtimi bei skatinti lygias, 
įtraukias galimybes bei sveikatą; ragina 
nacionalines ir vietos valdžios institucijas 
nepriteklių patiriantiems vaikams 
užtikrinti galimybę veiksmingai ir laisvai 
naudotis pagrindinėmis paslaugomis, 
pavyzdžiui, nemokamo kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
švietimo ir mokyklinės veiklos bei 
sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat 
veiksmingą galimybę gauti tinkamą būstą 
ir sveiką mitybą, kaip ir jų bendraamžiai;
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3. ragina ES ir valstybes nares kovoti 
su struktūrinėmis problemomis, kurios 
lemia vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, 
skatinant kokybišką užimtumą ir socialinę 
įtrauktį, visų pirma palankių sąlygų 
neturinčiose grupėse; ragina valstybes 
nares visoje Sąjungoje užtikrinti 
veiksmingą Europos vaiko garantijų 
sistemos sukūrimą, integruojant garantijų 
sistemą į visus politikos sektorius, ir 
primygtinai ragina jas pasinaudoti esama 
ES politika ir fondais konkrečioms 
priemonėms, skirtoms vaikų skurdui ir 
socialinei atskirčiai panaikinti; pabrėžia, 
jog svarbu, kad kompetentingos 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos užtikrintų veiksmingą ir laisvą 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų, ypač daug dėmesio skiriant 
neįgalius vaikus auginančioms šeimoms, 
švietimo, mokyklinės ir bendruomeninės, 
taip pat sporto, laisvalaikio ir kultūrinės 
veiklos, sveikatos priežiūros prieinamumą, 
taip pat veiksmingą prieigą prie sveikos 
mitybos ir deramo būsto už prieinamą 
kainą visiems vaikams, kuriems ji 
reikalinga; taip pat pabrėžia, kad 
kompetentingos nacionalinės, regioninės ir 
vietos lygmens institucijos turėtų būti 
informuojamos, mokomos ir remiamos 
užtikrinant ES finansavimą; ragina 
valstybes nares užtikrinti vaikų teises į 
tinkamą būstą, teikiant atitinkamą paramą 

3. pabrėžia, kad vaikų skurdą lemia 
skirtingos struktūrinės priežastys, pvz., 
imigracija, prastos darbo rinkos sąlygos, 
aukštos energijos kainos, didėjančios 
būsto išlaidos ir priežiūros paslaugų 
trūkumas; ragina valstybes nares spręsti 
šias problemas ir pasinaudoti esamais ES 
fondais konkrečioms priemonėms, 
skirtoms vaikų skurdui ir socialinei 
atskirčiai panaikinti, finansuoti; pabrėžia, 
jog svarbu, kad kompetentingos 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos užtikrintų veiksmingą ir laisvą 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų, ypač daug dėmesio skiriant 
neįgalius vaikus auginančioms šeimoms, 
švietimo, mokyklinės ir bendruomeninės, 
taip pat sporto, laisvalaikio ir kultūrinės 
veiklos, sveikatos priežiūros prieinamumą, 
taip pat veiksmingą prieigą prie sveikos 
mitybos ir deramo būsto už prieinamą 
kainą visiems vaikams, kuriems ji 
reikalinga; taip pat pabrėžia, kad 
kompetentingos nacionalinės, regioninės ir 
vietos lygmens institucijos turėtų būti 
informuojamos, mokomos ir remiamos 
užtikrinant ES finansavimą; ragina 
valstybes nares užtikrinti vaikų teises į 
tinkamą būstą, teikiant atitinkamą paramą 
tėvams, kurie susiduria su būsto išlaikymo 
ar įsigijimo sunkumais, kad jie galėtų likti 
su savo vaikais, ir ypatingą dėmesį skirti 
vaikų priežiūros institucijas paliekantiems 
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tėvams, kurie susiduria su būsto išlaikymo 
ar įsigijimo sunkumais, kad jie galėtų likti 
su savo vaikais, ir ypatingą dėmesį skirti 
vaikų priežiūros institucijas paliekantiems 
jaunuoliams;

jaunuoliams;
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