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Юрочайлд призовава лидерите на ЕС да 
инвестират за децата  

 

 
Децата, родени в днешни дни са изправени пред нелеко бъдеще. Те ще трябва да работят по-
дълго, за да подкрепят едно застаряващо общество, вероятно ще се налага да заплащат 
висшето си образование и квалификацията си, ще трябва да се справят в условията на още по-
високи изисквания към интелекта и намаляващи ресурси във все по-конкурентен, глобализиран 
свят.  
 
През последните 20 години голяма част от децата в Европа живеят във все по-добри 
материални условия, но това не се проявява в повишено благосъстояние. Нещо повече, 
проблеми като затлъстяването сред децата, рисковото поведение и влошеното психично здраве 
се задълбочават. В допълнение, всяко пето дете в Европейския съюз е живяло в риск от 
бедност преди кризата да ни връхлети. Европейските лидери имат избор в условията на 
настоящата икономическа криза. Давайки си сметка, че ресурсите са оскъдни, ние 
призоваваме лидерите да инвестират там, където промяната ще бъде най-значима – в 
концентриране на ресурси за извеждане на децата от бедността и за гарантиране на 
възможността на всяко дете да реализира своя пълен потенциал. 
  

Докато страните-членки на Европейския съюз договарят Многогодишната 
финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020, ние призоваваме лидерите да 
разглеждат инвестициите, насочени към децата като приоритет, а именно:  
 

 Да инвестират в децата и да ги направят видими в европейското      
бюджетиране 

 
Лисабонският договор утвърждава защитата на правата на детето като изрична цел на ЕС, но 
към момента няма конкретно бюджетно перо, насочено към детските права, нито има начин за 
проследяване на това как средствата, изразходвани от ЕС достигат до децата. Всички страни 
членки на ЕС са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД) и са 
задължени да предприемат мерки за прилагане на детските икономически, социални и културни 
права „в максималната възможна степен с оглед на техните ресурси”

1
. Задължително е 

лидерите да засегнат въпроса за това как детските нужди и права биват посрещани от 
програмите и политиките за финансиране на ЕС, както и да направят така, че децата да 
бъдат по-видими в бюджетирането. 
 

 Да използват финансовите ресурси за укрепване на приоритета 
„приобщаващ растеж” на стратегията „Европа 2020” 

 
Европа не би могла да постигне по-широките икономически, екологични, образователни и 
социални цели докато не се справи с неравенствата, съпътстващи периода на детството. 
Нарастващият брой на деца, живеещи в риск от бедност няма как да бъде смекчен само с 
помощта на политики за повишаване на заетостта. За да се отчете напредък по целите на 
„Европа 2020”, е необходим интегриран подход както за насърчаване на активно включване, 
така и за борба с детската бедност, и т.н.

2
 Ние призоваваме страните-членки да се ангажират 

с предложението на Европейската комисия да бъдат предвидени конкретни бюджетни 
пера в Европейския социален фонд за политики в подкрепа на социалното включване и 
борбата срещу бедността, и да осигурят адекватни инвестиции за благосъстоянието на 
децата.    
 

 Да гарантират надлежно управление и отчетност на европейските 
структурни фондове 

                                                      
1
 Член 4, Конвенция на ООН за правата на детето (КООНПД). 

2
 „Детските бедност и благосъстояние са феномени с множество измерения…затова е необходим интегриран подход за 

справяне с бедността и повишаване на благосъстоянието, който да комбинира: заетост на родителите, подкрепа за 
доходи и достъп до социални услуги, включително до грижа за децата, както и здравни услуги и образование; и който 
включва използването на адекватни човешки и финансови ресурси”, Заключения на Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и потребителски въпроси, 17 юни 2011 г. 



 
Бюджетните предложения на Комисията подчертават значимостта на партньорствата – най-вече 
разпознавайки въвличането на регионални и местни актьори, неправителствени организации и 
социални партньори. Силните граждански организации в детския сектор играят значима роля в 
опазването, поощряването и прилагането на правата на децата. Те подкрепят и детското 
участие, като по този начин дават възможност на децата от ранна възраст да разбират и дават 
своя принос за една демокрация, основана на участие, която уважава и цени свободата на 
изразяване. Още повече, актьорите на гражданското общество играят ключова роля за 
укрепването на управлението и прозрачността по отношение на процеса на отчитане на 
разходите и програмите на ЕС. Този принос следва да бъде разпознат и отразен чрез адекватно 
финансиране в подкрепа на тяхното дългосрочно развитие. Ние призоваваме лидерите да 
ангажират гражданското общество на всички нива и етапи в програмния цикъл на 
структурните фондове - от подготвителния етап на договаряне на тематични приоритети 
до изпълнението на условностите, процесите на усвояване и мониторинг. 
 
Призоваваме всички страни членки да подкрепят изложените препоръки и да осигурят изход от 
преговорите за Многогодишната финансова рамка, който ще доведе до положителна промяна в 
живота на децата.           
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Лице за контакт: Жана Хейнсуърт, главен секретар на Юрочайлд - +32 2 211 05 50 или 
jana.hainsworth@eurochild.org  
 
Юрочайлд е мрежа от организации и отделни лица, които подкрепят правата и благосъстоянието на 
децата и младите хора в Европа. Понастоящем мрежата има 155 членове в 35 европейски държави. Нашата 
работа е основана на Конвенцията на ООН за правата на детето.  
 
Юрочайлд се подкрепя от Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност (2007-
2013). Тази програма се управлява от Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на 
Европейската комисия. Тя е създадена с цел финансова подкрепа за изпълнението на целите на Европейския 
съюз в областта на заетостта и социалните въпроси, както е заложено в Социалната програма, и с това 
допринася за постигане на целите в Лисабонската стратегия в тези сфери.   
 
Седемгодишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да помогнат за 
формиране на развитието на подходящи и ефективни законодателство и политики в социалната сфера и в 
сферата на заетостта сред 27-те страни-членки на ЕС, страните от ЕССТ (EFTA)-ЕИП и страните-
кандидатки и потенциални кандидатки.  
 
Мисията на PROGRESS е да укрепи приноса на ЕС в подкрепата на ангажиментите на страните-членки и 
усилията им да създадат повече и по-добри работни места и да изградят по-сплотено общество. До 
постигането на това PROGRESS ще служи като средство в: предлагането на анализ и съвети относно 
политиките в областите на политики на PROGRESS; наблюдението и докладването по прилагането на 
законодателството на ЕС и политиките в областите от политики на PROGRESS; предоставяне на анализи 
и политически съвети в областите на политики на програмата; мониторинг и докладване по прилагането 
на европейското законодателство и политики в областите на политики по програмата; спомагане 
трансфер на политики, обучение и подкрепа сред страните-членки по отношение на целите и 
приоритетите на ЕС; предаване на вижданията на заинтересованите в процеса страни и на обществото 
като цяло.  
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