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Po mnenju revizorjev bi morali biti
ukrepi EU glede revščine otrok bolj
osredotočeni
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) je skoraj
nemogoče oceniti, kako EU prispeva k prizadevanjem držav članic za zmanjšanje revščine otrok.
Relevantnost in moč preučenih instrumentov EU je omejena, saj niso pravno zavezujoči –
močnejša orodja, kot sta evropski semester ali podpora iz sredstev EU, pa redko posebej
obravnavajo revščino otrok. Zato je po besedah revizorjev težko določiti, ali ukrepi EU uspešno
prispevajo k prizadevanjem za obravnavo tega zaskrbljujočega vprašanja.
Skoraj eden od štirih otrok v EU je izpostavljen tveganju revščine ali socialne izključenosti. Vendar
so študije pokazale, da so gospodarske koristi vlaganja v otroke bistveno večje od začetnih
finančnih stroškov. V EU je boj proti revščini otrok v rokah vsake države članice. Vloga Evropske
komisije je prek pravnih in finančnih instrumentov dopolnjevati in podpirati nacionalne ukrepe v
zvezi z revščino otrok. Revizorji so poskušali oceniti, kako uspešno so ukrepi EU, v katerih se ta
orodja uporabljajo, prispevali k prizadevanjem držav članic.
„Revščina otrok je še vedno resen problem v EU, ki onemogoča ustvarjanje trajnostne, vključujoče
in pravične družbe. Na žalost bo revščina otrok po sedanji krizi COVID-19 še bolj razširjena,“ je
povedal član Evropskega sodišča Tony Murphy, ki je pristojen za to poročilo. „Zato je nujno, da
bodo prihodnje financiranje in pobude politik EU za obravnavo revščine otrok temeljili na
zanesljivih informacijah, da se zagotovi pozitiven učinek na stopnjo revščine otrok v EU.“
Revizorji menijo, da je bilo priporočilo Komisije iz leta 2013 z naslovom Vlaganje v otroke:
prekinimo krog prikrajšanosti pozitivna pobuda EU za celostni boj proti revščini otrok. Kljub temu
zaradi neobstoja merljivih ciljev in mejnikov ni bilo mogoče oceniti, kako dobro je bilo izvajano.
Revizorji so prišli do zaključka, da je imelo le majhen učinek na nacionalne politike držav članic.
Evropski steber socialnih pravic iz leta 2017 je še en nezavezujoč instrument, ki je na voljo za boj
proti revščini otrok. Revizorji priznavajo, da se je z evropskim stebrom povečala ozaveščenost o
socialnih politikih v EU. Pozdravljajo predlagani akcijski načrt za evropski steber (2021) in
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ugotavljajo, da bo izvajanje akcijskega načrta bistveno za zagotavljanje pregleda napredka pri
izvajanju načel tega stebra.
Boj proti revščini in socialni izključenosti je sestavni del strategije Evropa 2020, v kateri je bil
postavljen cilj, da bi se do leta 2020 število ljudi, ki živijo v revščini, zmanjšalo za vsaj 20 milijonov.
Revizorji so poudarili, da je bil napredek k temu cilju omejen in da ni verjetno, da bo dosežen. Z
evropskim semestrom se usklajujejo nacionalna prizadevanja za dosego strateških ciljev,
predvsem z izdajanjem priporočil posameznim državam članicam glede ključnih ekonomskih in
socialnih vprašanj. Toda revizorji so ugotovili, da se v priporočilih za posamezne države redko
izrecno obravnava revščina otrok.
Opozorili so tudi, da otroci, ki živijo v revščini, niso izrecna ciljna skupina podpore EU. Ni znano,
koliko sredstev je bilo dodeljeno neposredno boju proti revščini otrok ali kaj je bilo na tem
področju doseženo. Revizorji glede prihodnosti opozarjajo, da zaradi tega pomanjkanja informacij
obstaja tveganje, da pri zasnovi prihodnjega evropskega jamstva za otroke ali drugih pobud
politike ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi in ne bodo na voljo ustrezna sredstva.
Da bi revizorji prispevali k prihodnjih pobudam EU za novo programsko obdobje, Evropski komisiji
priporočajo, naj:
• v svoj akcijski načrt za evropski steber vključi ukrepe in cilje za obravnavo revščine otrok,
• zagotovi jasne notranje smernice za primere, ki bi lahko privedli do morebitnih priporočil
za posamezne države, v katerih bi bila neposredno obravnavana revščina otrok,
• v programskem obdobju 2021–2027 usmeri in spremlja naložbe za obravnavo revščine
otrok ter
• zagotovi, da bo prihodnje evropsko jamstvo za otroke podprto z zadostnimi zanesljivimi
dokazi.

Opombe za urednike
Po najnovejših podatkih Eurostata pri skoraj 23 milijonih otrok, mlajših od 18 let, v EU obstaja
tveganje revščine ali socialne izključenosti. To pomeni, da živijo v gospodinjstvih, ki so v vsaj eni
od naslednjih treh situacij: tveganje revščine zaradi prenizkih dohodkov, resna materialna
prikrajšanost in zelo nizka intenzivnost dela.
Posebno poročilo št. 20/2020 – Boj proti revščini otrok: podpora Komisije bi morala biti bolj
usmerjena – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
Sodišče je pred nedavnim objavilo poročilo o evropskem semestru, v katerem je pregledalo
strategijo Evropa 2020, vključno z njenim ciljem glede odpravljanja revščine.
Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in
Svetu EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v
gospodarstvu in predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede.
Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj.
Kontaktna oseba za medije za to poročilo
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502
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