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Tisková zpráva 
Lucemburk 18. června 2019 

Auditoři posuzují snahy EU v boji 
s dětskou chudobou 
Evropský účetní dvůr provádí audit, jehož cílem je posoudit, zda EU pomáhá snižovat dětskou 
chudobu v členských státech. Auditoři především analyzují účinnost politiky a financování, 
kterými EU podporuje úsilí členských států při zmírňování dětské chudoby. 

Podle posledních údajů Eurostatu je téměř 24 milionů dětí v EU mladších 18 let ohroženo 
chudobou nebo sociálním vyloučením. Znamená to, že žijí v domácnosti, v níž se vyskytuje 
nejméně jedna z těchto tří okolností: ohrožení příjmovou chudobou, silná materiální deprivace 
nebo velmi nízká intenzita práce. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení tvoří jádro strategie 
Evropa 2020. Téma dětské chudoby je poté, co Evropský parlament předložil návrh na záruku pro 
děti v období 2021–2027, také jednou z priorit politického programu EU. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu opatření EU proti dětské chudobě. Zprávy 
o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro 
ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. 

„Chudoba je skutečností pro téměř každé čtvrté dítě v EU. Relativně malá investice během dětství 
může přinést celoživotní zisky nejen pro tyto osoby, ale též celkově pro společnost a 
hospodářství,“ řekl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Tony Murphy. 
„V závěrech a doporučeních z auditu se budeme zabývat tím, zda iniciativy a financování EU 
dostatečně podporují členské státy v boji proti dětské chudobě.“ 

Boj proti dětské chudobě je v působnosti členských států, ale také Evropská komise má svou 
úlohu, která spočívá v doplňování a podpoře vnitrostátních opatření proti tomuto jevu. 
K iniciativám a nástrojům EU patří evropský pilíř sociálních práv a evropský semestr a také 
doporučení Komise „Investice do dětí“. EU podporuje boj proti dětské chudobě i finančně, hlavně 
z Evropského sociálního fondu. 

https://www.eca.europa.eu/
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Při auditu budeme posuzovat, jak Komise řešila dětskou chudobu v období 2014–2020. Za tímto 
účelem budou auditoři zkoumat relevantnost a účinnost:  

o podpory, kterou pro snižování dětské chudoby v EU Komise poskytuje prostřednictvím 
dostupných mechanismů;  

o toho, jak Komise pomocí financování z EU přispívá ke snahám členských států v boji proti 
dětské chudobě.  

 

 

Poznámka pro redaktory 

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v roce 2020. 

 

 

 

 


	Auditoři posuzují snahy EU v boji s dětskou chudobou

