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Pressmeddelande 
Luxemburg den 18 juni 2019 

Revisorer bedömer vad EU gör för att 
bekämpa barnfattigdom 
Europeiska revisionsrätten genomför för närvarande en revision för att bedöma om EU:s 
insatser hjälper till att minska barnfattigdomen i medlemsstaterna. Revisorerna kommer i 
synnerhet att analysera ändamålsenligheten i EU:s politik och finansiering till stöd för 
medlemsstaternas ansträngningar att minska barnfattigdomen. 

Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat riskerar närmare 24 miljoner barn under 18 år i EU att 
drabbas av fattigdom eller social utestängning. Det betyder att de lever i hushåll där minst ett av 
följande tre villkor föreligger: risk för inkomstfattigdom, allvarlig materiell fattigdom eller mycket 
låg arbetsintensitet. Kampen mot fattigdom och social utestängning har varit central i Europa 
2020-strategin. Det specifika problemet med barnfattigdom ligger dessutom högt på EU:s 
politiska dagordning efter Europaparlamentets förslag om en barngaranti för 2021–2027. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av EU:s insatser mot barnfattigdom. 
Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. 

”Fattigdom är en realitet för nästan vart fjärde barn i EU. Relativt billiga investeringar under 
barndomen kan ge vinster under hela livet, inte enbart för de direkt berörda utan även för 
samhället och hela ekonomin”, sade Tony Murphy, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för revisionen. ”Våra iakttagelser och slutsatser efter revisionen kommer att handla om 
huruvida EU:s insatser och finansiering ger medlemsstaterna lämpligt stöd för att bekämpa 
barnfattigdom.” 

Det är medlemsstaternas ansvar att motverka barnfattigdom, men Europeiska kommissionen 
spelar också en roll genom att komplettera och stödja nationella insatser mot barnfattigdom. 
EU:s initiativ och policyinstrument består bland annat av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och den europeiska planeringsterminen, liksom rekommendationen om investeringar 
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i barns framtid. Dessutom finns det EU-finansiering att tillgå för bekämpning av barnfattigdom, i 
första hand från Europeiska socialfonden. 

Vid revisionen kommer vi att bedöma hur kommissionen har hanterat barnfattigdom under 
2014–2020. Revisorerna kommer därför att bedöma relevansen och ändamålsenligheten hos  

o kommissionens stöd för att minska barnfattigdom i EU genom de tillgängliga 
mekanismerna,  

o kommissionens bidrag till medlemsstaternas ansträngningar att motverka barnfattigdom 
med hjälp av EU-medel.  

 

 

Meddelande till redaktörer 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras 2020. 
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