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Priopćenje za medije 
Luxembourg, 29. rujna 2020. 

Mjere EU-a u području borbe 
protiv siromaštva djece trebaju se 
bolje usmjeravati, poručuju 
revizori 
Gotovo je nemoguće procijeniti u kojoj mjeri EU doprinosi nastojanjima država članica da 
smanje siromaštvo djece, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud). 
Relevantnost i snaga ispitanih instrumenata EU-a ograničene su jer oni nisu pravno obvezujući, 
a moćniji instrumenti kao što su europski semestar ili potpora iz fondova EU-a rijetko su 
izravno usmjereni na rješavanje problema siromaštva djece. Stoga je teško utvrditi ostvaruje li 
se mjerama EU-a djelotvoran doprinos nastojanjima država članica da smanje siromaštvo 
djece, poručuju revizori. 

Gotovo svako četvrto dijete u EU-u izloženo je riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Ipak, 
studije upućuju na to da gospodarske koristi ulaganja u djecu znatno nadmašuju financijske 
troškove samih ulaganja. Za borbu protiv siromaštva djece u prvom su redu nadležne države 
članice. Uloga je Europske komisije nadopuniti i poduprijeti nacionalne mjere za borbu protiv 
siromaštva djece u okviru pravnih i financijskih instrumenata. Revizori su nastojali procijeniti 
koliko su mjere EU-a koje su se provodile s pomoću tih alata doprinijele nastojanjima država 
članica. 

„Siromaštvo djece i dalje je ozbiljan problem u EU-u koji stoji na putu stvaranju održivog, 
uključivog i pravednog društva. Nažalost, problem siromaštva djece vjerojatno će postati još 
izraženiji uslijed tekuće krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19”, izjavio je Tony Murphy, 
član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Stoga je ključno da buduće financijske 
inicijative EU-a za borbu protiv siromaštva djece i povezane inicijative u okviru relevantnih 
politika budu utemeljene na pouzdanim informacijama kako bi se zajamčio pozitivan učinak na 
razinu siromaštva djece u EU-u.” 

Revizori smatraju da je Preporuka Komisije o ulaganju u djecu i prekidanju začaranog kruga djece 
u nepovoljnom položaju iz 2013. bila pozitivna inicijativa za borbu protiv siromaštva djece na 
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integriran način. Unatoč tome, nepostojanje mjerljivih ciljnih vrijednosti i ključnih etapa 
onemogućuje procjenu kvalitete provedbe te inicijative. Revizori zaključuju da je Preporuka imala 
tek neznatan učinak na nacionalne politika država članica. 

Europski stup socijalnih prava, uspostavljen 2017., još je jedan od neobvezujućih instrumenata za 
borbu protiv siromaštva djece. Revizori priznaju da je europski stup socijalnih prava doprinio 
boljoj informiranosti o socijalnim politikama u EU-u, pozdravljaju prijedlog izrade akcijskog plana 
za njegovu primjenu (koji bi se trebao dovršiti 2021.) te ističu da je izrada akcijskog plana ključan 
korak u stjecanju uvida u napredak koji je ostvaren u pogledu načela iz europskog stupa socijalnih 
prava. 

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti sastavni je dio strategije Europa 2020. u kojoj se 
navodi ciljna vrijednost smanjenja broja ljudi izloženih riziku od siromaštva za najmanje 
20 milijuna do 2020. Revizori ističu da je ostvaren tek ograničen napredak prema dostizanju te 
ciljne vrijednosti te da se ona vjerojatno neće dostići. Europski semestar proces je u okviru kojeg 
se koordiniraju nacionalne mjere država članica za dostizanje ciljnih vrijednosti iz te strategije, u 
prvom redu u obliku preporuka državama članicama o ključnim gospodarskim i socijalnim 
pitanjima. Međutim, revizori su utvrdili da se te preporuke rijetko izričito odnose na suzbijanje 
siromaštva djece. 

Revizori na kraju ističu da djeca koja žive u siromaštvu nisu izričita ciljna skupina za dodjelu 
potpore EU-a. Nije poznato koliko je financijskih sredstava dosad izdvojeno izravno za borbu 
protiv siromaštva djece niti što je konkretno postignuto u tom području. Revizori upozoravaju na 
to da se zbog nedostupnosti takvih informacija stvara rizik od toga da se u budućnosti, pri 
osmišljavanju novog europskog jamstva za djecu ili neke druge inicijative u okviru relevantne 
politike, neće poduzeti odgovarajuće mjere ili staviti na raspolaganje odgovarajuća financijska 
sredstva. 

Imajući na umu izradu budućih inicijativa EU-a za novo programsko razdoblje, revizori 
preporučuju Komisiji:  

• da mjere i ciljeve za borbu protiv siromaštva djece uključi u svoj akcijski plan za primjenu 
europskog stupa socijalnih prava; 

• da zajamči utvrđivanje jasnih internih smjernica o situacijama koje bi mogle dovesti do 
izražavanja preporuka državama članicama koje bi se izravno odnosile na suzbijanje 
siromaštva djece; 

• da u razdoblju 2021. – 2027. usmjerava i prati ulaganja u borbu protiv siromaštva djece; i 
• da zajamči da se buduće europsko jamstvo za djecu temelji na dostatnim i pouzdanim 

dokazima. 
 
 

Napomena za urednike  
Prema najnovijim podatcima Eurostata gotovo 23 milijuna djece (odnosno osoba mlađih od 
18 godina) u EU-u izloženo je riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. To znači da se uvjeti u 
kućanstvima u kojima ta djeca žive mogu svrstati u najmanje jednu od sljedećih kategorija: 
kućanstva izložena riziku od dohodovnog siromaštva, kućanstva u teškoj materijalnoj oskudici i 
kućanstva s vrlo niskim intenzitetom rada. 

Tematsko izvješće br. 20/2020: „Borba protiv siromaštva djece – potrebno je bolje usmjeravati 
potporu Komisije” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 službena 
jezika EU-a. 
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Sud je nedavno objavio i izvješće o europskom semestru, u kojem je ispitivao strategiju 
Europa 2020., uključujući i ciljnu vrijednost za smanjenje siromaštva. 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim 
zainteresiranim stranama, kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i 
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede 
se u djelo. 

Informacije o mjerama koje je Sud uveo u pogledu pandemije bolesti COVID-19 dostupne su 
ovdje. 

Kontakt za medije za ovo izvješće 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502  
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