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EU-maatregelen inzake
kinderarmoede moeten gerichter
worden ingezet, aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) is het bijna onmogelijk om te
beoordelen hoe de EU bijdraagt aan de inspanningen van de lidstaten ter vermindering van
kinderarmoede. De relevantie en kracht van de onderzochte EU-instrumenten zijn beperkt
omdat ze niet juridisch bindend zijn, en krachtiger instrumenten — zoals het Europees
Semester of steun uit EU-fondsen — zelden specifiek op kinderarmoede zijn gericht. Het is dus
moeilijk om vast te stellen of EU-maatregelen doeltreffend bijdragen aan de inspanningen om
deze belangrijke kwestie aan te pakken, aldus de controleurs.
Bijna een op de vier kinderen in de EU wordt met armoede of sociale uitsluiting bedreigd. Uit
studies is echter gebleken dat de economische voordelen van het investeren in kinderen de
initiële financieringskosten ruimschoots compenseren. In de EU ligt de bestrijding van
kinderarmoede in handen van elke lidstaat. De rol van de Europese Commissie bestaat erin
nationale maatregelen tegen kinderarmoede aan te vullen en te ondersteunen door middel van
zowel juridische als financiële instrumenten. De controleurs beoogden te beoordelen hoe
doeltreffend de EU-maatregelen waarbij deze instrumenten worden ingezet, hebben bijgedragen
aan de inspanningen van de lidstaten.
“Kinderarmoede blijft een ernstig probleem in de EU dat niet bevorderlijk is voor een duurzame,
inclusieve en rechtvaardige samenleving. Helaas zal kinderarmoede waarschijnlijk nog toenemen
in de nasleep van de huidige COVID-19-crisis”, aldus Tony Murphy, het voor het verslag
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Het is daarom van cruciaal belang dat
toekomstige EU-financiering en -beleidsinitiatieven ter bestrijding van kinderarmoede gebaseerd
zijn op betrouwbare informatie om ervoor te zorgen dat zij een positief effect hebben op het
niveau van kinderarmoede in de EU.”
De controleurs zijn van mening dat de aanbeveling van de Commissie van 2013 ”Investeren in
kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken” een positief EU-initiatief vormde om
kinderarmoede op geïntegreerde wijze te bestrijden. Desondanks is moeilijk te beoordelen hoe
goed dit is uitgevoerd omdat het ontbreekt aan meetbare streefdoelen en mijlpalen. De
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controleurs concluderen dat de aanbeveling slechts een minimale impact heeft gehad op het
nationaal beleid van de lidstaten.
De Europese pijler van sociale rechten (EPSR) van 2017 is een ander niet-bindend instrument dat
beschikbaar is om kinderarmoede te bestrijden. De controleurs erkennen dat de EPSR meer
bekendheid heeft gegeven aan het sociaal beleid in de EU. Zij zijn ingenomen met het
voorgestelde EPSR-actieplan (2021) en wijzen erop dat de uitvoering van dit actieplan van
cruciaal belang zal zijn om een overzicht te geven van de voortgang van de EPSR-beginselen.
De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting maakt integrerend deel uit van de Europa 2020strategie, waarvoor als streefdoel is gesteld om tegen 2020 ten minste 20 miljoen mensen uit de
armoede te halen. De controleurs wijzen erop dat de vooruitgang in de richting van het
streefdoel beperkt is geweest en dat het onwaarschijnlijk is dat dit streefdoel zal worden bereikt.
Het Europees Semester coördineert de nationale inspanningen om de strategische streefdoelen
te bereiken, in de eerste plaats door landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) aan de lidstaten uit te
vaardigen over belangrijke economische en sociale kwesties. De controleurs constateerden
echter dat de LSA's kinderarmoede zelden expliciet aanpakken.
Tot slot benadrukken de controleurs het feit dat kinderen die in armoede leven geen expliciete
doelgroep voor EU-steun vormen. Het is niet bekend hoeveel middelen rechtstreeks aan de
bestrijding van kinderarmoede zijn toegewezen of wat er op dit gebied is bereikt. Met het oog op
de toekomst waarschuwen de controleurs dat door dit gebrek aan informatie het risico bestaat
dat er geen passende maatregelen worden genomen en dat er mogelijk geen toereikende
middelen beschikbaar zijn bij het opstellen van de toekomstige Europese kindergarantie of
andere beleidsinitiatieven.
Om bij te dragen aan de toekomstige EU-initiatieven voor de nieuwe programmeringsperiode
bevelen de controleurs aan dat de Europese Commissie:
• maatregelen en doelstellingen om kinderarmoede aan te pakken opneemt in haar EPSRactieplan;
• zorgt voor duidelijke interne richtsnoeren voor situaties die kunnen leiden tot een
potentiële LSA die rechtstreeks op de aanpak van kinderarmoede is gericht;
• zich richt op investeringen voor de aanpak van kinderarmoede in de periode 2021-2027
en deze monitort, en
• ervoor zorgt dat voldoende betrouwbaar bewijs de komende Europese kindergarantie
ondersteunt.

Noot voor de redactie
Volgens de meest recente gegevens van Eurostat lopen in de EU bijna 23 miljoen kinderen (018 jaar) het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit betekent dat zij in huishoudens onder ten
minste een van de volgende drie omstandigheden leven: risico op inkomensarmoede, ernstige
materiële deprivatie en zeer lage arbeidsintensiteit.
Speciaal verslag nr. 20/2020: ”Bestrijding van kinderarmoede — Betere gerichtheid van de steun
van de Commissie vereist” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
De ERK heeft onlangs een verslag over het Europees Semester gepubliceerd, waarin we de
Europa 2020-strategie, met inbegrip van het streefdoel voor armoedebestrijding, onderzochten.
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De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.
Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding
van de COVID-19-pandemie.
Perscontact voor dit verslag
Vincent Bourgeais — E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502

3

