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Съобщение за пресата 
Люксембург, 18 юни 2019 г. 

Одиторите изготвят оценка на 
действията на ЕС за борба с детската 
бедност 
Европейската сметна палата провежда одит, за да оцени дали действията на ЕС спомагат 
за намаляване на равнището на детската бедност. По-специално, одиторите ще проверят 
ефективността на политиката на ЕС и на финансирането, предоставено на държавите 
членки за действия за намаляване на детската бедност. 

Според последните данни, предоставени от Евростат, почти 24 млн. деца в ЕС на възраст 
под 18 години са изложени на риск от бедност или социално изключване. Това означава, че 
те живеят в домакинства, които са засегнати от поне един от следните три фактора: риск от 
бедност поради ниски доходи, тежки материални лишения или много ниска степен на 
трудова заетост. Борбата срещу бедността и социалното изключване е залегнала в основата 
на стратегията „Европа 2020“. Освен това конкретният проблем с детската бедност е от 
първостепенен приоритет в политическия дневен ред на ЕС след предложението на 
Европейския парламент за прилагане на Гаранция за децата през периода 2021—2027 г. 

Сметната палата публикува днес документ за представянето на одит, който ще разгледа 
действията на ЕС за справяне с детската бедност. Документите за представяне на одит 
предоставят информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат 
за цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната 
одитирана политика или програми. 

„Бедността е действителност за почти всяко четвърто дете в ЕС. Инвестиции със 
сравнително ниски разходи за услуги, насочени към периода на детската възраст, могат 
до постигнат дългосрочни ползи през целия живот, както за отделните лица, така и за 
обществото и икономиката като цяло,“ заяви Тони Мърфи — членът на ЕСП, който 
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отговаря за одита. „На базата на констатациите и препоръките на ЕСП ще бъде 
изготвена оценка на целесъобразността на начина, по който инициативите 
и финансирането от ЕС в подкрепа на държавите членки подпомaгат борбата 
с бедността.“ 

Справянето с проблема на детската бедност е отговорност на държавите членки, но 
Европейската комисия също се ангажира да участва посредством подпомагането 
и подкрепата на националните действия за борба с детската бедност. Инициативите 
и инструментите за политиката на ЕС включват Европейския стълб на социалните права 
и Европейския семестър, както и препоръката на Комисията „Инвестициите в децата“. 
Освен това се предоставя и финансиране от ЕС за подпомагане на борбата с детската 
бедност, главно от Европейския социален фонд. 

При одита ще бъде извършена оценка на действията на Комисията за справяне с детската 
бедност през периода 2014—2020 г. За тази цел одиторите ще разгледат целесъобразността 
и ефективността на:  

o подкрепата на Комисията за намаляване равнището на детската бедност в ЕС 
с помощта на наличните механизми;  

o приноса на Комисията към усилията на държавите членки за справяне с детската 
бедност с помощта на финансиране от ЕС.  

 

 

Бележки към редакторите 

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2020 г. 
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