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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om investering i børn1

1. En femtedel af EU's samlede befolkning er under 18 år.

2. Børn og unge er i uforholdsmæssig høj grad ramt af fattigdom. Selv inden krisens udbrud 
var børnefattigdommen på uacceptabelt høje niveauer. På trods af tilsagn om at løse denne 
situation risikerer mere end hvert fjerde barn i EU (27,7 %) fattigdom eller social 
udstødelse.

3. Det er nødvendigt, at de makroøkonomiske politikker beskytter børn og deres familier 
som en politisk prioritering, og at de beskytter dem mod indgreb til nedbringelse af 
underskud.

4. Kommissionen opfordres derfor til at overveje at medtage en konkret og bindende 
indikator for antallet af børn, der risikerer fattigdom eller social udstødelse, i den sociale 
dimension af Den Økonomiske og Monetære Union.

5. Den bør ligeledes anmode alle medlemsstaterne om at indføre konkrete nationale 
(under)mål for bekæmpelse af børnefattigdom og social udstødelse af børn med henblik 
på at bidrage til opfyldelsen af Europa 2020-målene for fattigdomsbekæmpelse.

6. Rådet opfordres til indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at anvende EU-midler og 
alle øvrige instrumenter, der er til rådighed, til at gennemføre Kommissionens henstilling 
"Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte", og 
Kommissionen bør udarbejde en køreplan og vedtage indikatorer for børns velfærd i 
overensstemmelse med denne henstilling.

7. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


