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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000026/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin 
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Tárgy: Európai gyermekgarancia

Egy jól finanszírozott gyermekgarancia révén minden szegénységben élő gyermek számára ingyenes 
és jó minőségű egészségügyi ellátást, oktatást és gyermekgondozást, tisztességes lakhatást és 
megfelelő táplálkozást kell biztosítani. Az Európai Parlament évek óta szorgalmazza a 
gyermekgaranciát, mivel Európában a gyermekszegénység szintje elfogadhatatlan, a meglévő 
politikák pedig elégtelenek. Ez generációk közötti szegénységi ciklust hozott létre, amelyet a Covid19-
világjárvány tovább súlyosbított, és gyermekek és családok millióit hozta még bizonytalanabb 
társadalmi-gazdasági helyzetbe.

1. Hogyan fogja biztosítani a Bizottság, hogy az olyan uniós pénzügyi eszközök, mint a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
ReactEU és az InvestEU kiegészítse az Európai Szociális Alap Pluszt (ESZA+) az európai 
gyermekgaranciáról szóló tanácsi ajánlás hatékony végrehajtása során? Hogyan fogja a 
Bizottság biztosítani, hogy valamennyi tagállam megfelelő forrásokat különítsen el, különösen 
nemzeti cselekvési tervei keretében?

2. Az oktatásban a Covid19-válság által okozott fennakadások tovább súlyosbították a meglévő 
oktatási egyenlőtlenségeket. Hogyan fogja kezelni a gyermekgarancia az iskolák internet-
hozzáférésével, az online tanulási eszközökkel és a digitális tananyagokkal, valamint a formális 
oktatáson kívüli területekkel kapcsolatos egyenlőtlenségeket? Hogyan mozdítja elő a 
gyermekgarancia a digitális készségek integrációját a koragyermekkori nevelésbe, és hogyan 
fogja kezelni az iskolai lemorzsolódás problémáját?

3. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a tagállamok integrált és interszekcionális 
megközelítést alkalmazzanak a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés kezelésére? A 
gyakorlatban hogyan erősíthetné meg a gyermekgarancia a legkiszolgáltatottabb – például a 
hajléktalan, a fogyatékossággal élő, az etnikai kisebbségekhez tartozó és az alacsony jövedelmű 
háztartásokból származó – gyermekek lakhatására, egészségügyi ellátására és táplálkozására 
vonatkozó tagállami politikákat, és hogyan könnyítheti meg az intézményi ellátásról a 
közösségi/családalapú gondozásra való áttérést?

4. Hogyan fogja a Bizottság értékelni és nyomon követni a gyermekgarancia hatását? Hogyan fogja 
biztosítani a garancia és az egyéb uniós szakpolitikai eszközök, valamint a szociális jogok 
európai pillérére vonatkozó cselekvési terv kiemelt céljai közötti összhangot? Mi lesz a 
végrehajtás általános érvényesítésének intézményi struktúrája, és hogyan lesz ebbe a Parlament 
bevonva?
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