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Mi, a Visegrádi Országok (Visegrádi Négyek, V4) Parlamentjeinek családpolitikai 

kérdésekkel foglalkozó bizottságai egyetértünk abban, hogy a régió népessége 
drámai mértékben csökken és öregszik. A demográfiai kihívás leküzdése érdekében 

elsősorban a családpolitika által kínált eszközrendszert kell felhasználni.  

 

Egyetértünk abban, hogy a család alapvető, természetes, élő sejtje a társadalomnak, 

melyre minden más közösség és maga a társadalom egésze épül. A család jóléte 

társadalompolitikai kérdés, s egyben a nemzet jövőbeni életminőségének záloga. A 

család az a nemzeti, európai és globális közös nevező, amelyet a legnagyobb 

gondossággal kell védeni. 
 

Megerősítjük, hogy a családnak, mint a társadalom alapvető egységének meg kell 

kapnia azt a védelmet és támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a közösségben 

szerepét maradéktalanul betölthesse, és a bennük felnövekvő gyermekek családi 

környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőhessenek fel. 

 

A gyermekeket és fiatalokat országaink legnagyobb kincseinek tekintjük, akiknek léte  

elengedhetetlenül szükséges a fenntartható fejlődéshez, ezért megerősítjük a 
családokat támogató politikák szükségességét, amelyek lehetővé teszik a családok 

számára a kiteljesedést és azon hivatásuk betöltését, hogy a következő generációkat 

fölneveljék. 

 

Kijelentjük, hogy családbarát kormányzásra törekszünk, országaink folytatják és 

megerősítik a családbarát kormányzati programokat, és olyan intézkedéseket, terveket 

hajtunk végre, amelyek ezen cél eléréséhez vezetnek. Parlamentjeink a 

törvényalkotásban is előtérbe helyezik a családok érdekeit és védelmét.  
 

Arra hívjuk fel parlamentjeinket és kormányainkat, hogy regionális, nemzeti és helyi 

szinten is biztosítsanak kiemelt figyelmet és erőforrásokat a család támogatására és 

védelmére, és hogy törekedjenek arra, hogy minden érintett program és 

kezdeményezés vegye figyelembe tevékenységeinek családra gyakorolt hatását.  

 

Szorgalmazzuk, hogy a családok védelme, egységük megtartása, valamint a 

demográfiai folyamatok kedvező befolyásolása érdekében a gyermekvállalás 
ösztönzése európai uniós szinten is kellő figyelmet kapjon. Hangsúlyozzuk, hogy 

mindehhez elengedhetetlen a szociális biztonság és a családi ellátások jelenlegi 



szabályozási szintjének megőrzése, az egyenlő bánásmód uniós alapelvének figyelembe 

vétele. Így elutasítjuk és az európai családok számára rossz üzenetnek tartjuk a családi 

ellátások indexálásának jogintézményét. Bízunk benne, hogy a kapcsolódó uniós 
jogalkotás mihamarabb nyugvópontra jut, erősítve ezzel az uniós jog 

kiszámíthatóságát.  

 

Az Európai Tanács 2017. december 14-i Következtéseivel összhangban a V4-ek 

családpolitikai kérdésekkel foglalkozó bizottságai hangsúlyozzuk a szociálpolitikai 

jogalkotási javaslatok tárgyalásai során a megfelelő hatáskörök tiszteletben tartásának 

fontosságát. 

 
A legjobb nemzeti gyakorlatok megismerését és cseréjét alapul véve fokozott 

erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy elősegítsük az előremutató tagállami 

együttműködést a családpolitika területén is. 
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