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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. június 18. 

Az Európai Számvevőszék az Unió 
gyermekszegénység elleni küzdelmét 
vizsgálja 
Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja, hogy az uniós fellépések hozzájárulnak-e a 
gyermekszegénység csökkentéséhez a tagállamokban. A számvevők elsősorban azt elemzik 
majd, milyen eredménnyel támogatják az uniós szakpolitikák és források a gyermekszegénység 
felszámolására irányuló tagállami erőfeszítéseket. 

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az Unióban közel 24 millió 18 év alatti gyereket fenyeget a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztés. Akkor beszélünk ilyen helyzetről, ha a gyermek olyan 
háztartásban él, amelyet a jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi nélkülözés és a nagyon alacsony 
munkaintenzitás kockázata közül legalább az egyik fenyeget. A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem az Európa 2020 stratégia egyik központi eleme. Ezen belül a 
gyermekszegénység elleni küzdelem kiemelt helyen szerepel az Unió politikai menetrendjében, 
amióta az Európai Parlament javaslatot tett a gyermekgarancia létrehozására a 2021–2027-es 
időszakra. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a gyermekszegénységet célzó uniós 
fellépésekre irányuló ellenőrzéséről. A Számvevőszék ellenőrzési előzetesei folyamatban lévő 
ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt 
érdeklődők tájékoztatása. 

„A szegénység szinte minden negyedik gyereket érint az Unióban. A gyermekkor során tett, 
viszonylag kis összegű befektetés egy életen át tartó megtérülést eredményezhet, mégpedig 
nemcsak az egyének, hanem az egész társadalom és gazdaság szintjén is – jelentette ki Tony 
Murphy, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzési következtetéseinkből és 
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ajánlásainkból kiderül, mennyire eredményesen támogatják az uniós kezdeményezések és 
források a tagállamokat a gyermekszegénység elleni küzdelemben.” 

A gyermekszegénység elleni küzdelem a tagállamok feladata, az e területre irányuló nemzeti 
szintű fellépések kiegészítése és támogatása révén azonban az Európai Bizottság is 
előrelendítheti ezt az ügyet. Az uniós kezdeményezések és szakpolitikai eszközök között van a 
szociális jogok európai pillére és az európai szemeszter, valamint a „Befektetés a gyermekek 
jövőjébe” című ajánlás. Ezenfelül az Unió – főként az Európai Szociális Alapon keresztül – 
finanszírozást is biztosít a gyermekszegénység elleni küzdelemhez. 

Az ellenőrzés azt veszi górcső alá, hogyan kezelte a Bizottság a 2014–2020-as időszakban a 
gyermekszegénység kérdését. A számvevők ennek érdekében a következőket vizsgálják meg:  

o Mennyire relevánsan és eredményesen segítette a Bizottság a rendelkezésre álló 
mechanizmusok révén a gyermekszegénység csökkentését az Unióban?  

o Mennyire relevánsan és eredményesen használta fel a Bizottság az uniós finanszírozás 
eszközét a gyermekszegénységgel szembeni küzdelmet célzó tagállami erőfeszítések 
támogatására?  

 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 
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