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Pressmeddelande 
Luxemburg den 29 september 2020 

EU:s åtgärder mot barnfattigdom 
behöver riktas bättre, säger EU:s 
revisorer 
Det är nästan omöjligt att bedöma hur EU bidrar till medlemsstaternas åtgärder för att minska 
barnfattigdomen, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. De EU-instrument som 
undersökts är begränsade i fråga om relevans och styrka eftersom de inte är rättsligt bindande. 
Och kraftfullare verktyg, som Europeiska planeringsterminen eller stöd från EU-fonder, är 
sällan specifikt riktade mot barnfattigdom. Därför är det svårt att avgöra om EU:s åtgärder 
bidrar ändamålsenligt till insatserna mot detta stora problem, säger revisorerna. 

Nästan ett av fyra barn i EU riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Men 
undersökningar har visat att de ekonomiska fördelarna med att investera i barn är betydligt 
större än de initiala kostnaderna. I EU ligger ansvaret för kampen mot barnfattigdom hos de 
enskilda medlemsstaterna. Europeiska kommissionens roll är att komplettera och stödja 
nationella insatser mot barnfattigdom genom såväl rättsliga som finansiella instrument. 
Revisorerna ville bedöma hur ändamålsenligt dessa EU-instrument har bidragit till 
medlemsstaternas åtgärder. 

”Barnfattigdom är fortfarande ett allvarligt problem i EU som inte bidrar till ett hållbart, 
inkluderande och rättvist samhälle. Tyvärr kommer barnfattigdomen sannolikt att bli ännu mer 
utbredd efter den pågående covid-19-krisen”, sade Tony Murphy, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Därför är det absolut nödvändigt att EU:s framtida 
finansiering och politiska initiativ för att bekämpa barnfattigdom bygger på tillförlitlig 
information för att garanterat inverka positivt på barnfattigdomsnivån i EU.” 

Revisorerna anser att kommissionens rekommendation Bryta det sociala arvet – investera i 
barnens framtid från 2013 var ett positivt EU-initiativ till att motverka barnfattigdom på ett 
integrerat sätt. Trots detta är det omöjligt att bedöma hur väl rekommendationen har 
genomförts eftersom det saknas mätbara mål och delmål. Revisorerna drar slutsatsen att 
rekommendationen har haft endast minimal inverkan på medlemsstaternas nationella politik. 

https://www.eca.europa.eu/
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Den europeiska pelaren för sociala rättigheter från 2017 är ytterligare ett icke-bindande 
instrument för att bekämpa barnfattigdom. Revisorerna konstaterar att den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter har ökat medvetenheten om socialpolitik i EU. De välkomnar förslaget till 
en handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (2021) och noterar att 
genomförandet av handlingsplanen kommer att vara avgörande för att få överblick över hur 
pelarens principer utvecklas. 

Kampen mot fattigdom och social utestängning är en väsentlig del av Europa 2020-strategin, som 
har som mål att minst 20 miljoner människor ska lyftas ur fattigdom till 2020. Revisorerna 
påpekar att framstegen mot målet har varit begränsade och att det är osannolikt att målet 
kommer att uppnås. Genom den europeiska planeringsterminen samordnas nationella insatser 
för att uppnå de strategiska målen, främst genom utfärdandet av landsspecifika 
rekommendationer till medlemsstater om centrala ekonomiska och sociala problem. Men 
revisorerna konstaterade att de landsspecifika rekommendationerna sällan gällde specifikt 
barnfattigdom. 

Slutligen betonar revisorerna att barn som lever i fattigdom inte är en tydlig målgrupp för EU-
stöd. Det är oklart hur mycket medel som har anslagits direkt till bekämpning av barnfattigdom 
och vad som har uppnåtts på området. Framöver varnar revisorerna för att avsaknaden av 
information riskerar att leda till att det inte vidtas lämpliga åtgärder och att det inte finns 
tillräckliga medel vid utformandet av den framtida europeiska barngarantin eller andra politiska 
initiativ. 

I syfte att bidra till EU:s framtida initiativ för den kommande programperioden rekommenderar 
revisorerna att Europeiska kommissionen  

• har med åtgärder och mål för att bekämpa barnfattigdom i handlingsplanen för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

• antar tydliga interna riktlinjer för situationer som skulle kunna leda till en eventuell 
landsspecifik rekommendation direkt riktad mot barnfattigdom, 

• riktar och övervakar investeringar för att bekämpa barnfattigdom under perioden 2021–
2027, 

• säkerställer att det finns tillräckliga och tillförlitliga bevis som stöder den kommande 
europeiska barngarantin. 

 

Meddelande till redaktörer  
Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat riskerar närmare 23 miljoner barn (personer 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. 

Särskild rapport 20/2020 Kampen mot barnfattigdom: kommissionens stöd måste riktas bättre 
finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

Revisionsrätten offentliggjorde nyligen en rapport om den europeiska planeringsterminen där vi 
granskade Europa 2020-strategin med bland annat målet om fattigdomsbekämpning. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54357
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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