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Luxembourg, den 29. september 2020 

EU's indsats over for 
børnefattigdom bør fokuseres 
bedre, siger revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at det næsten er umuligt at 
vurdere, hvordan EU bidrager til medlemsstaternes bestræbelser på at nedbringe 
børnefattigdom. De undersøgte EU-instrumenter har begrænset relevans og styrke, fordi de 
ikke er juridisk bindende - og de mere effektive værktøjer såsom det europæiske semester 
eller støtte fra EU-fonde omhandler sjældent børnefattigdom specifikt. Det er derfor 
vanskeligt at fastslå, om EU's indsats bidrager effektivt til at løse dette væsentlige problem, 
siger revisorerne. 

Næsten hvert fjerde barn i EU er i risiko for fattigdom eller social udstødelse. Undersøgelser har 
imidlertid vist, at de økonomiske fordele ved at investere i børn mere end opvejer 
omkostningerne. I EU ligger bekæmpelsen af børnefattigdom i hænderne på medlemsstaterne. 
Europa-Kommissionens rolle er at supplere og støtte medlemsstaternes tiltag til bekæmpelse af 
børnefattigdom gennem både retlige og finansielle instrumenter. Sigtet med revisorernes 
revision var at vurdere, hvor effektivt EU har bidraget til medlemsstaternes bestræbelser 
gennem disse instrumenter. 

"Børnefattigdom er fortsat et alvorligt problem i EU, men det rimer ikke med et bæredygtigt, 
inkluderende og retfærdigt samfund. Desværre vil børnefattigdommen nok stige i kølvandet på 
den aktuelle covid-19-krise," siger Tony Murphy, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for beretningen. "Det er derfor afgørende, at fremtidige EU-midler og politiske 
initiativer til bekæmpelse af fattigdom er baseret på pålidelige oplysninger for at opnå en positiv 
virkning på børnefattigdomsniveauet i EU." 

Ifølge revisorerne var Kommissionens henstilling fra 2013 "Investering i børn: Hvordan man 
bryder den onde cirkel for de socialt udsatte" et positivt EU-initiativ til at bekæmpe 
børnefattigdom på en integreret måde. Manglen på målbare mål og delmål gør det imidlertid 
umuligt at vurdere, hvor godt den er gennemført. Revisorerne konkluderer, at henstillingen kun 
har haft en minimal indvirkning på medlemsstaternes nationale politikker. 
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Den europæiske søjle for sociale rettigheder fra 2017 er et andet ikkebindende instrument, der 
er til rådighed til bekæmpelse af fattigdom. Revisorerne anerkender, at denne søjle har øget 
kendskabet til socialpolitikker i EU. De hilser den foreslåede handlingsplan velkommen og 
bemærker, at dens gennemførelse vil være afgørende for at skabe et overblik over 
fremskridtene med gennemførelsen af søjlens principper. 

Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er en integrerende del af Europa 2020-strategien, 
der har som mål at bringe mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom senest i 2020. 
Revisorerne påpeger, at fremskridtene hen imod dette mål har været begrænsede, og at det 
med al sandsynlighed ikke vil blive nået. Det europæiske semester koordinerer 
medlemsstaternes bestræbelser på at nå strategiske mål, primært ved at udstede 
landespecifikke henstillinger om centrale økonomiske og sociale spørgsmål. Revisorerne 
konstaterede dog, at de landespecifikke henstillinger sjældent vedrørte børnefattigdom 
eksplicit. 

Endelig fremhæver revisorerne, at børn, der lever i fattigdom, ikke er en eksplicit målgruppe for 
EU-støtte. Det vides ikke, hvor mange midler der er givet direkte til bekæmpelse af 
børnefattigdom, eller hvad der er opnået på området. Når der ses fremad, advarer revisorerne 
om, at der på grund af denne mangel på oplysninger er en risiko for, at der ikke kan iværksættes 
passende tiltag, og at der ikke er adgang til tilstrækkelige midler ved udformningen af den 
fremtidige europæiske børnegaranti eller andre politiske initiativer. 

Med henblik på at bidrage til EU's fremtidige initiativer i den nye programmeringsperiode 
anbefaler revisorerne Europa-Kommissionen:  

• at medtage tiltag og mål for bekæmpelse af børnefattigdom i sin handlingsplan for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 

• at sikre klare interne retningslinjer for situationer, der kan føre til en potentiel 
landespecifik henstilling, som direkte vedrører børnefattigdom 

• at målrette og overvåge investeringer i bekæmpelse af børnefattigdom i perioden 2021-
2027 

• at sikre, at der er tilstrækkelig og pålidelig dokumentation til støtte for den fremtidige 
europæiske børnegaranti. 

 
 

Bemærkninger til redaktører  
Ifølge de seneste data fra Eurostat er næsten 23 millioner børn (under 18 år) i EU i risiko for 
fattigdom eller social udstødelse. Det vil sige, at de bor i husstande, der er berørt af mindst ét af 
følgende tre vilkår: De er i risiko for indkomstfattigdom, lider alvorlige materielle afsavn eller har 
en meget lav arbejdsintensitet. 

Særberetning nr. 20/2020: "Bekæmpelse af børnefattigdom - Der er behov for bedre målretning 
af Kommissionens støtte" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
sprog. 

Revisionsretten offentliggjorde for nylig en beretning om det europæiske semester, hvor vi 
undersøgte Europa 2020-strategien, bl.a. målet om fattigdomsbekæmpelse. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=54357
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Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-
pandemien, kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502  
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