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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 18 czerwca 2019 r. 

Kontrolerzy ocenią starania UE na rzecz 
zwalczania ubóstwa wśród dzieci 
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę mającą na celu sprawdzenie, 
czy działania UE przyczyniają się do ograniczenia ubóstwa wśród dzieci w państwach 
członkowskich. Kontrolerzy przeanalizują w szczególności, na ile skutecznie polityka 
i finansowanie unijne wspierają państwa członkowskie w wysiłkach na rzecz zmniejszenia 
ubóstwa wśród dzieci. 

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w UE niemal 24 mln dzieci poniżej 18 roku życia jest 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że wychowują się 
w gospodarstwach domowych dotkniętych co najmniej jednym z trzech następujących 
problemów: zagrożenie ubóstwem dochodowym, pogłębiona deprywacja materialna lub bardzo 
mała intensywność pracy. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym leży u podstaw strategii 
„Europa 2020”, a konkretny problem ubóstwa wśród dzieci stał się dla UE politycznym 
priorytetem po przedłożeniu przez Parlament Europejski wniosku w sprawie gwarancji dla dzieci 
na lata 2021–2027. 

Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat działań podejmowanych przez UE 
w odpowiedzi na problem ubóstwa wśród dzieci. Wprowadzenia do kontroli zapewniają 
informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji 
dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

– Ubóstwa doświadcza na co dzień niemal co czwarte dziecko w UE. Inwestycje na rzecz dzieci 
podejmowane w ich najmłodszych latach mają stosunkowo niski koszt, a mogą przynieść korzyści 
na całe życie, nie tylko im samym, ale także ogółowi społeczeństwa i gospodarki – stwierdził Tony 
Murphy, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – 
Wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał będą zawierały ocenę tego, czy 
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inicjatywy i finansowanie unijne stanowią odpowiednie wsparcie dla państw członkowskich 
w zwalczaniu ubóstwa wśród dzieci. 

Za przeciwdziałanie ubóstwu wśród dzieci odpowiadają państwa członkowskie, ale Komisja 
Europejska powinna odegrać w nim pewną rolę, uzupełniając i wspierając krajowe działania 
w tym zakresie. Do unijnych inicjatyw i instrumentów politycznych zaliczają się Europejski filar 
praw socjalnych i europejski semestr, a także zalecenie w sprawie inwestowania w dzieci. Do 
dyspozycji są też środki finansowe przeznaczone na rzecz zwalczania ubóstwa wśród dzieci, 
pochodzące w przeważającej części z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach kontroli Trybunał oceni, jak Komisja przeciwdziałała ubóstwu wśród dzieci w latach 
2014–2020. Kontrolerzy zweryfikują w tym celu, na ile adekwatne i skuteczne są:  

o wsparcie Komisji na rzecz ograniczenia ubóstwa wśród dzieci w UE za pomocą dostępnych 
mechanizmów,  

o udział Komisji w działaniach państw członkowskich zmierzających do rozwiązania problemu 
ubóstwa wśród dzieci z wykorzystaniem unijnych środków finansowych.  

 

 

Informacje dla redaktorów 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2020 r. 
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