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Съобщение за пресата 
Люксембург, 29 септември 2020 г. 

Необходима е по-голяма 
насоченост на действията на ЕС 
за борба с детската бедност, 
твърдят одиторите на ЕСП 
Изготвянето на оценка на действията на ЕС за подпомагане на усилията на държавите 
членки за справяне с детската бедност е почти невъзможно, твърди се в нов доклад на 
Европейската сметна палата (ЕСП). Ролята и въздействието на разгледаните инструменти 
на ЕС са ограничени, тъй като те нямат правно обвързващ характер, а по-ефективните 
инструменти — като европейският семестър или подкрепата от фондовете на ЕС — рядко 
разглеждат въпроса за детската бедност самостоятелно. Ето защо е трудно да се 
определи дали действията на ЕС допринасят ефективно към усилията за справяне с този 
важен проблем, заявяват одиторите. 

Почти едно от всеки четири деца в ЕС е изложено на риск от бедност или социално 
изключване. Проучванията показват, че икономическите изгоди от инвестирането за 
подпомагане на децата са далеч по-големи от първоначалните финансови разходи. 
В рамките на ЕС борбата с детската бедност е отговорност, която всяка държава членка 
поема индивидуално. Ролята на Европейската комисия е да допълва и подкрепя 
националните действия за справяне с детската бедност посредством правни и финансови 
инструменти. Одиторите извършиха оценка на ефективността на действията на ЕС при 
използването на тези инструменти за подпомагане усилията на държавите членки. 

„Детската бедност продължава да бъде сериозен проблем в ЕС, което е пречка за 
изграждането на устойчиво, приобщаващо и справедливо общество. За жалост този 
проблем вероятно ще се засили още повече вследствие на продължаващата криза 
поради COVID-19“, заяви Тони Мърфи, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Ето 
защо е наложително в бъдеще финансирането от ЕС и инициативите по политиките, 
свързани с детската бедност, да се основават на надеждна информация, за да може да 
се постигнат положителни резултати в борбата с детската бедност на равнище ЕС.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Одиторите смятат, че препоръката на Комисията от 2013 г. — „Инвестициите в децата — 
изход от порочния кръг на неравностойното положение“ — представлява полезна 
инициатива на ЕС в усилията за справяне с детската бедност по един по-цялостен начин. 
Все пак обаче липсата на измерими целеви стойности и междинни цели не позволява да 
се изготви оценка в каква степен е изпълнена тази препоръка. Одиторите заключават, че 
препоръката е оказала само минимално въздействие върху националните политики на 
държавите членки. 

Друг инструмент с необвързващ характер, който може да бъде използван за справяне 
с детската бедност, е Европейският стълб на социалните права (ЕССП) от 2017 г. Одиторите 
отчитат факта, че ЕССП е увеличил информираността за социалните политики в ЕС. Те 
приветстват предложения план за действие относно ЕССП (за 2021 г.) и отбелязват, че 
изпълнението му ще бъде от голямо значение, тъй като той ще дава представа за 
напредъка по отношение на принципите на ЕССП. 

Борбата с бедността и социалното изключване са съществени елементи на стратегията 
„Европа 2020“, където една от целите е извеждането от бедност на най-малко 20 млн. 
души до 2020 г. В доклада се посочва, че напредъкът към постигането на тази цел е 
ограничен и тя вероятно няма да бъде постигната. С процеса на европейския семестър се 
координират националните усилия за постигане на целите на стратегията, главно като се 
отправят специфични препоръки към държавите членки във връзка с ключови 
икономически и социални въпроси. Одиторите обаче констатират, че в специфичните 
препоръки по държави проблемът за детската бедност рядко е разглеждан конкретно. 

И накрая, в доклада се подчертава, че децата, които живеят в условия на бедност, не 
представляват отделна целева група за подкрепа от ЕС. Не е възможно да се установи 
каква част от подкрепата е била отпусната конкретно за борба с детската бедност, нито 
какво е постигнато в тази област. Одиторите предупреждават, че поради липсата на такава 
информация съществува риск в бъдеще да не се предприемат целесъобразни действия 
или да не бъде отпусната необходимата подкрепа при разработването на бъдещата 
„Европейска гаранция за децата“ или други инициативи на политиката. 

С цел да подпомогне изготвянето на бъдещите инициативи на ЕС за новия програмен 
период, ЕСП препоръчва на Европейската комисия:  

• да включи действия и цели за преодоляването на детската бедност в своя план за 
действие по Европейския стълб на социалните права; 

• да прилага ясни вътрешни насоки за идентифициране на ситуациите, които може 
да налагат изготвянето на евентуална специфична препоръка към държава членка 
конкретно за справянето с детската бедност; 

• да предвиди инвестиции за преодоляване на детската бедност и да наблюдава 
тези инвестиции през програмния период 2021—2027 г.; и 

• да следи за това новата инициатива „Европейска гаранция за децата“ да бъде 
подкрепена от достатъчно надеждни доказателства. 

 
 

Бележка към редакторите:  
Според най-новите данни от Евростат почти 23 млн. деца в ЕС (на възраст под 18 години) са 
изложени на риск от бедност или социално изключване. Това означава, че те живеят 
в домакинства, които са засегнати от поне един от следните три фактора: риск от бедност 
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поради ниски доходи, тежки материални лишения и много ниска степен на трудова 
заетост. 

Специален доклад № 20/2020 „Борба с детската бедност — необходимо е по-прецизно 
насочване на подкрепата от Комисията“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 

Наскоро Сметната палата публикува доклад относно европейския семестър, в който се 
разглежда стратегия „Европа 2020“ и нейната цел, свързана с намаляването на бедността. 

Сметната палата представя своите специални доклади на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, 
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 

Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на 
пандемията от COVID-19. 

Лице за контакт с пресата за този доклад 
Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502  
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