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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 18. juni 2019 

EU-revisorerne vurderer EU's indsats for 
at bekæmpe børnefattigdom 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at foretage en revision for at vurdere, om EU's 
indsats bidrager til at reducere børnefattigdom i medlemsstaterne. Revisorerne vil navnlig 
analysere effektiviteten af EU's politik og midler med hensyn til at støtte medlemsstaternes 
indsats for at bekæmpe børnefattigdom. 

Ifølge de seneste oplysninger fra Eurostat er næsten 24 millioner børn under 18 år i risiko for 
fattigdom eller social udstødelse i EU. Det betyder, at de bor i husstande, der er berørt af mindst 
ét af følgende tre vilkår: De er i risiko for fattigdom, lever i alvorlig materiel fattigdom eller har en 
meget lav arbejdsintensitet. Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse har haft en central 
placering i "Europa 2020"-strategien. Endvidere står det specifikke spørgsmål om børnefattigdom 
højt på EU's politiske dagsorden efter Europa-Parlamentets forslag om en børnegaranti i 2021-
2027. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's 
reaktion på børnefattigdom. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende 
revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i 
de politikker eller programmer, der revideres. 

"Fattigdom er en realitet for næsten hvert fjerde barn i EU. Relativt lave investeringer i 
barndommen kan skabe fordele, der varer hele livet, ikke kun for de berørte personer, men også 
for samfundet og økonomien som helhed," siger Tony Murphy, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vores revisionskonklusioner og anbefalinger vil 
vurdere, om EU's initiativer og midler er tilstrækkelige til at støtte medlemsstaterne i 
bekæmpelsen af børnefattigdom." 

Det er medlemsstaternes ansvar at bekæmpe børnefattigdom, men Kommissionen har en rolle at 
spille med hensyn til at supplere eller støtte medlemsstaternes tiltag til bekæmpelse af 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 DA 

fattigdom. EU's initiativer og politiske instrumenter omfatter den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og det europæiske semester samt henstillingen "Investering i børn". Der er desuden 
EU-midler til rådighed for bekæmpelse af børnefattigdom, primært fra Den Europæiske 
Socialfond. 

Revisionen vil vurdere, hvordan Kommissionen har tacklet børnefattigdom i perioden 2014-2020. 
Revisorerne vil i den forbindelse undersøge relevansen og effektiviteten af:  

o Kommissionens støtte til at reducere børnefattigdom i EU på basis af de tilgængelige 
mekanismer  

o Kommissionens bidrag til medlemsstaternes indsats for at bekæmpe børnefattigdom med 
EU-midler.  

 

 

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2020. 
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