
 

 

 

Konkluzje  
przewodniczących delegacji komisji ds. opieki społecznej  

parlamentów państw V4  
(Budapeszt, 21 grudnia 2017 r.)  

 

My, komisje odpowiedzialne za politykę rodzinną parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej (kra-
jów Wyszehradzkiej Czwórki lub V4), zgadzamy się, że ludność regionu dramatycznie się kurczy 
liczbowo i starzeje. Aby sprostać wyzwaniom demograficznym, musimy przede wszystkim korzystać 
z narzędzi polityki rodzinnej.  

Zgadzamy się, że rodzina jest podstawową, naturalną i żywą komórką społeczeństwa, która jest 
podstawą każdej innej społeczności i samego społeczeństwa. Dobrobyt rodziny jest zagadnieniem 
społeczno-politycznym, a zarazem niezbędnym warunkiem przyszłej odpowiedniej jakości życia 
narodu. Rodzina jest narodowym, europejskim i globalnym wspólnym mianownikiem, który zasłu-
guje na najwyższą ochronę.  

Potwierdzamy, że rodzina - jako podstawowa jednostka społeczeństwa - musi otrzymać ochronę i 
wsparcie niezbędne do wypełnienia swojej roli we wspólnocie, aby wychowane w niej dzieci mo-
gły wzrastać w środowisku rodzinnym, wypełnionym atmosferą szczęścia, miłości i wzajemnego 
zrozumienia.  

Uważamy, że dzieci i młodzież są największym skarbem naszych krajów, których życie jest nieo-
dzownie ważne dla zrównoważonego rozwoju, dlatego podkreślamy potrzebę polityki prorodzin-
nej pozwalającej rodzinom na pełne wykorzystanie ich potencjału i pełnienie misji wychowania 
następnych pokoleń.  

Deklarujemy, że staramy się rządzić naszymi krajami w sposób prorodzinny, że nasze kraje reali-
zują i wzmacniają prorozwojowe programy rządowe oraz że wdrożymy środki i plany, które po-
mogą nam osiągnąć te cele. W swoich pracach legislacyjnych nasze parlamenty będą traktować 
priorytetowo interesy i ochronę rodziny.  

Wzywamy nasze parlamenty i rządy do zwrócenia szczególnej uwagi i skierowania zasobów na 
wsparcie i ochronę rodziny na poziomie regionalnym, krajowym i lokalnym oraz do dołożenia 
starań, aby wszystkie właściwe programy i inicjatywy uwzględniały wpływ ich działania na ro-
dzinę.  

Opowiadamy się za tym, aby zwrócić odpowiednią uwagę również na poziomie europejskim na 
zachęcanie do rodzicielstwa, tak aby chronić rodzinę, zachować jej jedność i korzystnie wpływać 
na procesy demograficzne. Podkreślamy, że utrzymanie obecnego poziomu regulacji zabezpiecze-
nia społecznego i zasiłków rodzinnych oraz przestrzeganie obowiązującej w Unii Europejskiej za-
sady równego traktowania są niezbędnymi warunkami do realizacji tego celu. Konsekwentnie od-
rzucamy instytucję prawną indeksacji zasiłków rodzinnych i uważamy, że wysyła ona złe przesła-
nie do europejskich rodzin. Ufamy, że powiązane prawodawstwo UE wkrótce przestanie się zmie-
niać, a tym samym zwiększy przewidywalność prawodawstwa UE.  

Zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 14 grudnia 2017 r. podkreślamy 
znaczenie uwzględniania odpowiednich kompetencji podczas negocjacji wniosków ustawodaw-
czych dotyczących polityki społecznej.  



 

Biorąc pod uwagę rozpowszechnianie i wymianę najlepszych praktyk krajowych, zintensyfiku-
jemy nasze wysiłki na rzecz ułatwiania konstruktywnej współpracy w sprawach polityki rodzinnej 
również wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Podpisano w Budapeszcie 21 grudnia 2017 r.  

W imieniu  

Senat Parlamentu Republiki Czeskiej [podpis nieczytelny]  

Izba Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej [podpis nieczytelny]  

Węgierskie Zgromadzenie Narodowe [podpis nieczytelny]  

Sejm Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej [podpis nieczytelny]  

Senat Parlamentu Republiki [podpis nieczytelny]  

Rada Narodowa Republiki Słowackiej [podpis nieczytelny]  

 

 

 

 

 


