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Priopćenje za medije 
Luxembourg, 18. lipnja 2019. 

Revizori procjenjuju napore koje EU 
ulaže u borbu protiv siromaštva djece 
Europski revizorski sud (Sud) provodi reviziju kako bi procijenio doprinose li mjere EU-a 
smanjenju siromaštva djece u državama članicama. Revizori će posebice analizirati 
djelotvornost relevantne politike i financijskih sredstava EU-a za potporu naporima koje države 
članice ulažu u ublažavanje siromaštva djece. 

Prema najnovijim podatcima Eurostata gotovo 24 milijuna djece mlađe od 18 godina u EU-u 
suočeno je s rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti. To znači da se uvjeti u kućanstvima u 
kojima ta djeca žive mogu svrstati u najmanje jednu od sljedećih kategorija: rizik od dohodovnog 
siromaštva, teška materijalna oskudica ili vrlo nizak intenzitet rada. Borba protiv siromaštva i 
socijalne isključenosti nalazi se u središtu strategije Europa 2020. Štoviše, prijedlogom Europskog 
parlamenta za inicijativu jamstva za djecu u razdoblju 2021. – 2027. konkretno pitanje siromaštva 
djece smješteno je na visoko mjesto u političkim programima EU-a. 

Revizori su danas objavili uvodni dokument o reviziji odgovora EU-a na siromaštvo djece. U 
uvodnim dokumentima o reviziji iznose se informacije u vezi s određenim tekućim revizijskim 
zadatkom. Osmišljeni su kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku ili 
programe obuhvaćene revizijom. 

„Siromaštvo je stvarnost za gotovo svako četvrto dijete u EU-u. Ulaganja uz relativno niske 
troškove tijekom djetinjstva mogu uroditi dugoročnim dobitcima, ne samo za pojedince, već i za 
društvo i gospodarstvo u cjelini”, izjavio je Tony Murphy, član Europskog revizorskog suda 
zadužen za ovu reviziju. „Revizijskim zaključcima i preporukama procijenit će se prikladnost 
načina na koji se inicijativama i financijskim sredstvima EU-a pruža potpora državama članicama u 
borbi protiv siromaštva djece.” 

Borba protiv siromaštva djece odgovornost je država članica, no Europska komisija ima ulogu u 
nadopuni i podupiranju nacionalnih mjera za borbu protiv siromaštva djece. Inicijative i 
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instrumenti politike EU-a uključuju europski stup socijalnih prava i europski semestar, kao i 
preporuku u vezi s ulaganjem u djecu. Osim toga, dostupna su i financijska sredstva EU-a za borbu 
protiv siromaštva djece, i to ponajprije iz Europskog socijalnog fonda. 

Revizijom će se procijeniti mjere koje je Komisija poduzela u pogledu siromaštva djece u 
razdoblju 2014. – 2020. U tu svrhu revizori će ispitati relevantnost i djelotvornost:  

o potpore koju Komisija pruža za ublažavanje siromaštva djece u EU-u s pomoću dostupnih 
mehanizama  

o doprinosa Komisije naporima koje države članice ulažu u rješavanje problema siromaštva 
djece s pomoću financijskih sredstava EU-a.  

 

 

Napomena za urednike 

Objava revizijskog izvješća očekuje se tijekom 2020. godine. 
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