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Revizorji ocenjujejo prizadevanja EU za 
boj proti revščini otrok 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, s katero želi oceniti, ali ukrepi EU pripomorejo k 
zmanjševanju revščine otrok v državah članicah. Revizorji bodo predvsem analizirali uspešnost 
politike EU in financiranja za podpiranje prizadevanj držav članic za ublažitev revščine otrok. 

Po najnovejših podatkih Eurostata pri skoraj 24 milijonih otrok, starih do 18 let, v EU obstaja 
tveganje revščine ali družbene izključenosti. To pomeni, da živijo v gospodinjstvih, ki so v vsaj eni 
od naslednjih treh situacij: tveganje revščine zaradi prenizkih dohodkov, resna materialna 
prikrajšanost ali zelo nizka intenzivnost dela. Boj proti revščini in družbeni izključenosti je v 
središču strategije Evropa 2020. Poleg tega je specifično vprašanje revščine otrok med 
najpomembnejšimi na politični agendi, odkar je Evropski parlament predlagal uvedbo jamstva za 
otroke za obdobje 2021–2027. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o odzivu EU na revščino otrok. Napovedniki revizij 
vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih 
zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

„Revščino izkusi skoraj vsak četrti otrok v EU. Relativno nizkocenovne naložbe v otroštvu lahko 
celo življenje prinašajo koristi ne samo za zadevne posameznike, ampak tudi za družbo in 
gospodarstvo kot celoto,“ je povedal Tony Murphy, član Evropskega računskega sodišča, 
pristojen za to revizijo. „S svojimi revizijskimi zaključki in priporočili bomo ocenili ustreznost 
pobud in financiranja EU za podporo držav članic v boju proti revščini otrok.“ 

Odpravljanje revščine otrok je odgovornost držav članic, vendar je vloga Evropske komisije, da 
dopolnjuje in podpira nacionalne ukrepe za boj proti revščini otrok. Pobude in instrumenti 
politike EU vključujejo evropski steber socialnih pravic in evropski semester, pa tudi priporočilo o 
vlaganju v otroke. Poleg tega je za boj proti revščini otrok na voljo financiranje EU, zlasti iz 
Evropskega socialnega sklada. 

https://www.eca.europa.eu/
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Pri reviziji bo ocenjeno, kako je Komisija v obdobju 2014–2020 obravnavala revščino otrok. Zato 
bodo revizorji preučili relevantnost in uspešnost:  

o podpore Komisije za zmanjševanje revščine otrok v EU, ki se zagotavlja z razpoložljivimi 
mehanizmi,  

o prispevkov Komisije k prizadevanjem držav članic za odpravo revščine otrok z uporabo 
financiranja EU.  

 

 

Pojasnilo za urednike 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2020. 
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