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Opatření EU týkající se dětské
chudoby je třeba lépe zacílit, tvrdí
auditoři
Je téměř nemožné posoudit, jak EU přispívá k úsilí členských států o snížení dětské chudoby,
uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Relevance a působení nástrojů EU, které
byly přezkoumávány, jsou omezené, protože tyto nástroje nejsou právně závazné, a účinnější
nástroje, například evropský semestr nebo podpora z fondů EU, jsou na oblast dětské chudoby
jen zřídka zaměřeny přímo. Dle auditorů je tudíž obtížné zjistit, zda opatření EU účinně
přispívají k řešení tohoto důležitého problému.
Chudobou nebo sociálním vyloučením je v EU ohroženo téměř každé čtvrté dítě. Studie však
prokázaly, že ekonomické přínosy investic do dětí významně převyšují počáteční finanční náklady.
V EU je boj proti dětské chudobě v pravomoci každého členského státu. Úlohou Evropské komise
je doplňovat a podporovat vnitrostátní opatření v této oblasti pomocí jak právních, tak finančních
nástrojů. Auditoři se snažili posoudit, jak účinně přispěla opatření EU využívající tyto nástroje
k úsilí členských států.
„Dětská chudoba je v EU i nadále vážným problémem, což nepřispívá k vytváření udržitelné,
inkluzivní a spravedlivé společnosti. Až odezní současná krize zapříčiněná pandemií covid-19, je
navíc pravděpodobné, že se dětská chudoba ještě dál rozšíří,“ uvedl člen Evropského účetního
dvora odpovědný za tuto zprávu Tony Murphy. „Je proto nezbytně nutné, aby budoucí
financování i politické iniciativy EU pro boj s dětskou chudobou vycházely ze spolehlivých
informací, a měly tak na míru dětské chudoby v EU pozitivní dopad.“
Auditoři se domnívají, že doporučení Komise z roku 2013 nazvané „Investice do dětí: východisko
z bludného kruhu znevýhodnění“ představovalo pozitivní iniciativu na řešení dětské chudoby
integrovaným způsobem. Avšak vzhledem k tomu, že pro tuto iniciativu nebyly stanoveny žádné
měřitelné cíle ani milníky, není možné posoudit, jak dobře se ji podařilo realizovat. Auditoři
dospěli k závěru, že uvedené doporučení mělo na národní politiky členských států jen minimální
dopad.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Dalším nezávazným nástrojem, který je dispozici pro boj s dětskou chudobou, je evropský pilíř
sociálních práv z roku 2017. Auditoři uznávají, že evropský pilíř sociálních práv zvýšil povědomí
o sociálních politikách v EU. Vítají rovněž akční plán na provedení evropského pilíře sociálních
práv (na rok 2021) a konstatují, že provádění tohoto akčního plánu bude mít zásadní důležitost
pro to, aby se získal přehled o pokroku v naplňování zásad evropského pilíře sociálních práv.
Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je také nedílnou součástí strategie Evropa 2020, která
stanovila cíl snížit do roku 2020 počet osob ohrožených chudobou o nejméně 20 milionů. Auditoři
konstatují, že pokrok při plnění tohoto cíle byl omezený a že cíl nebude pravděpodobně splněn.
Evropský semestr koordinuje úsilí na úrovni států o naplňování strategických cílů, a to v první
řadě vydáváním tzv. doporučení pro jednotlivé země, která jsou určena členským státům a týkají
se klíčových ekonomických a sociálních otázek. Auditoři však zjistili, že doporučení pro jednotlivé
země jsou na dětskou chudobu jen zřídka zaměřena přímo.
Auditoři rovněž poukazují na skutečnost, že děti postižené chudobou nejsou samostatnou cílovou
skupinou pro podporu EU. Není známo, jaký objem financování byl vyčleněn přímo na boj
s dětskou chudobou ani čeho se v této oblasti podařilo dosáhnout. Auditoři upozorňují, že
v důsledku tohoto nedostatku informací pro budoucnost hrozí, že při koncipování chystané
evropské záruky pro děti nebo jiných politických iniciativ nebude možné přijmout odpovídající
opatření a nebudou k dispozici vhodné finanční prostředky.
S cílem přispět k budoucím iniciativám EU v novém programovém období auditoři Evropské
komisi doporučují, aby:
• zařadila opatření a cíle pro řešení dětské chudoby do svého akčního plánu k evropskému
pilíři sociálních práv,
• zajistila jasné interní pokyny pro určení situací, které by mohly vést k vydání
potenciálního doporučení pro jednotlivou zemi týkajícího se přímo dětské chudoby,
• cílila a monitorovala investice do řešení dětské chudoby v programovém období 2021–
2027,
• zajistila, aby byl pro chystanou evropskou záruku pro děti shromážděn dostatek
spolehlivých informací.

Poznámky pro redaktory
Podle posledních údajů Eurostatu je téměř 23 milionů dětí (tj. osob mladších 18 let) v EU
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.
Zvláštní zpráva č. 20/2020: „Boj proti dětské chudobě – je nezbytné lépe zacílit podporu, kterou
na něj poskytuje Komise“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích
EU.
EÚD nedávno zveřejnil zprávu o evropském semestru, v níž jsme přezkoumávali strategii Evropa
2020 včetně jejího cíle v oblasti snižování chudoby.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách,
je uvedena do praxe.
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Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
Tiskový kontakt pro tuto zprávu
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 553 502
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