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Tlačová správa 
Luxemburg 29. septembra 2020 

Opatrenia EÚ na boj proti chudobe 
detí by mali byť lepšie zamerané, 
tvrdia audítori 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) je takmer nemožné posúdiť, ako EÚ 
prispieva k úsiliu členských štátov znižovať chudobu detí. Význam a vplyv preskúmaných 
nástrojov EÚ sú obmedzené, pretože nie sú právne záväzné, a silnejšie nástroje ako európsky 
semester či podpora z fondov EÚ sú zriedkakedy zamerané konkrétne na chudobu detí. 
Audítori hovoria, že je preto ťažké zistiť, či opatrenia EÚ účinne prispievajú k snahám o riešenie 
tohto významného problému. 

V EÚ je chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozené takmer každé štvrté dieťa. Zo štúdií však 
vyplýva, že hospodárske prínosy investovania do detí výrazne prevážia počiatočné finančné 
náklady. V EÚ majú boj proti chudobe detí v rukách jednotlivé členské štáty. Úlohou Európskej 
komisie je dopĺňať a podporovať vnútroštátne opatrenia na boj proti chudobe detí 
prostredníctvom právnych a finančných nástrojov. Audítori sa snažili posúdiť, nakoľko účinne 
prispeli opatrenia EÚ vykonávané pomocou týchto nástrojov k úsiliu členských štátov. 

„Chudoba detí je v EÚ stále vážnym problémom, ktorý bráni vytvoreniu udržateľnej, inkluzívnej 
a spravodlivej spoločnosti. Po súčasnej kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa 
chudoba detí žiaľ zrejme ešte viac rozšíri,“ uviedol Tony Murphy, člen Európskeho dvora 
audítorov zodpovedný za túto správu. „Preto je zásadne dôležité, aby financovanie a politické 
iniciatívy EÚ na riešenie chudoby detí v budúcnosti vychádzali zo spoľahlivých informácií tak, 
aby mali pozitívny vplyv na mieru chudoby detí v EÚ.“ 

Audítori sú toho názoru, že odporúčanie Komisie z roku 2013 s názvom Investovať do detí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnenia bolo iniciatívou EÚ s pozitívnym vplyvom na boj proti 
chudobe detí integrovaným spôsobom. Keďže však chýbajú merateľné cieľové hodnoty 
a čiastkové ciele, je nemožné posúdiť, nakoľko účinne sa vykonáva. Audítori dospeli k záveru, 
že odporúčanie malo na národné politiky členských štátov len minimálny vplyv. 

Ďalším nezáväzným nástrojom, ktorý je k dispozícii na boj proti chudobe detí, je Európsky pilier 
sociálnych práv z roku 2017. Audítori uznávajú, že vďaka tomuto pilieru sa v EÚ zvýšilo 
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povedomie o sociálnych politikách. Vítajú navrhovaný akčný plán piliera (2021) a poznamenávajú, 
že jeho vykonávanie bude mať zásadný význam pre získanie prehľadu o napredovaní plnenia 
zásad piliera. 

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020, 
v ktorej sa stanovuje cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí žijúcich v chudobe aspoň o 20 miliónov. 
Audítori upozorňujú, že doterajší pokrok pri plnení tohto cieľa je obmedzený a nie je 
pravdepodobné, že bude dosiahnutý. V rámci európskeho semestra sa koordinujú snahy 
členských štátov o dosiahnutie strategických cieľov, a to predovšetkým vydávaním odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny týkajúce sa kľúčových hospodárskych a sociálnych otázok. Audítori však 
zistili, že v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa chudoba detí len zriedkakedy rieši explicitne. 

Na záver zdôraznili skutočnosť, že deti žijúce v chudobe nie sú výslovne cieľovou skupinou 
z hľadiska podpory EÚ. Nie je známe, aký objem financií bol pridelený priamo na boj proti 
chudobe detí ani to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo. Pri pohľade do budúcnosti audítori upozorňujú, 
že v dôsledku absencie týchto informácií vyvstáva riziko, že sa pri koncipovaní budúcej európskej 
záruky pre deti či iných politických iniciatív neprijmú primerané opatrenia a nesprístupnia 
dostatočné finančné prostriedky. 

S cieľom prispieť k budúcim iniciatívam EÚ na nové programové obdobie audítori Európskej 
komisii odporúčajú:  

• zahrnúť do akčného plánu v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv opatrenia 
a ciele na riešenie chudoby detí, 

• vydať jasné interné usmernenie k situáciám, ktoré by mohli byť predmetom odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa priamo rieši chudoba detí, 

• zacieliť investície na riešenie chudoby detí v programovom období 2021 – 2027 
a monitorovať ich, 

• zabezpečiť, aby boli na podporu pripravovanej európskej záruky pre deti k dispozícii 
dostatočné a spoľahlivé informácie. 

 
 

Poznámky pre redaktorov  
Podľa najnovších údajov úradu Eurostat je takmer 23 miliónov detí v EÚ (vo veku do 18 rokov) 
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že žijú v domácnostiach, 
v ktorých je splnená aspoň jedna z týchto troch podmienok: domácnosť ohrozená príjmovou 
chudobou, domácnosť vystavená závažnej materiálnej deprivácii alebo domácnosť s veľmi nízkou 
intenzitou práce. 

Osobitná správa č. 20/2020: Boj proti chudobe detí: podporu Komisie treba lepšie zamerať – je 
k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 

EDA nedávno uverejnil aj správu o európskom semestri, v ktorej preskúmal stratégiu Európa 2020 
vrátane plnenia cieľa týkajúceho sa zmierňovania chudoby. 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 

Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu COVID-19 nájdete tu. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=54357
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502/mobil: (+352) 691 551 502  
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