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Audiitorite sõnul vajavad laste
vaesuse vähendamise ELi
meetmed suuremat tähelepanu
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on peaaegu võimatu hinnata, kuidas aitab EL
kaasa liikmesriikide püüdlustele vähendada laste vaesust. Vaatluse all olnud ELi vahendite
asjakohasus ja tõhusus on piiratud, sest need ei ole õiguslikult siduvad. Peale selle tegeletakse
võimsamate vahendite, näiteks Euroopa poolaasta või ELi fondidest antava toetuse raames
harva konkreetselt laste vaesuse probleemiga. Seepärast on audiitorite sõnul raske kindlaks
teha, kas ELi meetmed aitavad tõhusalt kaasa selle olulise probleemi lahendamiseks
tehtavatele jõupingutustele.
ELis on peaaegu iga neljas laps vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Samas on uuringud
näidanud, et lastesse investeerimisest saadav majanduslik kasu kaalub märkimisväärselt üles
esialgsed rahalised kulud. ELis on laste vaesuse vastu võitlemine liikmesriikide kätes. Euroopa
Komisjoni ülesanne on täiendada ja toetada laste vaesuse vähendamiseks võetavaid riiklikke
meetmeid nii õiguslike kui ka rahaliste vahendite kaudu. Audiitorid püüdsid hinnata, kui tõhusalt
on neid vahendeid kasutavad ELi meetmed aidanud kaasa liikmesriikide jõupingutustele.
„Laste vaesus on ELis jätkuvalt suur probleem, mis ei soodusta jätkusuutliku, kaasava ja õiglase
ühiskonna kujunemist. Kahjuks suureneb laste vaesus praeguse COVID-19 kriisi järel tõenäoliselt
veelgi,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Tony Murphy. „Seepärast on
hädavajalik, et edaspidi põhineksid ELi rahastamine ja poliitilised algatused laste vaesuse vastu
võitlemiseks usaldusväärsel teabel, et tagada positiivne mõju laste vaesuse vähendamisele ELis.“
Audiitorid on seisukohal, et komisjoni 2013. aasta soovitus „Investeerides lastesse aitame neil
välja rabeleda ebasoodsate olude ringist“ oli positiivne ELi algatus laste vaesuse vastu
võitlemiseks integreeritud viisil. Sellest hoolimata ei ole mõõdetavate eesmärkide ja vaheeesmärkide puudumise tõttu võimalik hinnata, kui hästi seda on rakendatud. Audiitorid
järeldavad, et soovitus on mõjutanud liikmesriikide poliitikat vaid minimaalselt.
2017. aasta Euroopa sotsiaalõiguste sammas on veel üks mittesiduv vahend laste vaesuse vastu
võitlemiseks. Audiitorid tunnistavad, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas on suurendanud
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teadlikkust ELi sotsiaalpoliitikast. Nad peavad kiiduväärseks 2021. aastaks kavandatud Euroopa
sotsiaalõiguste samba tegevuskava ja märgivad, et selle rakendamine on ülioluline samba
põhimõtete edusammudest ülevaate andmiseks.
Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine on oluline osa strateegiast „Euroopa 2020“, mille
eesmärk on aidata 2020. aastaks vaesusest välja vähemalt 20 miljonit inimest. Audiitorid
märgivad, et eesmärgi suunas on tehtud vähe edusamme ja selle saavutamine on ebatõenäoline.
Euroopa poolaasta abil koordineeritakse riiklikke jõupingutusi strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks, eelkõige andes liikmesriikidele riigipõhiseid soovitusi peamistes majandus- ja
sotsiaalküsimustes. Kuid audiitorid leidsid, et riigipõhistes soovitustes käsitletakse laste vaesust
sõnaselgelt harva.
Peale selle rõhutavad nad, et vaesuses elavad lapsed ei ole ELi toetuse konkreetne sihtrühm. Ei
ole teada, kui palju raha on eraldatud otseselt laste vaesuse vastu võitlemiseks või mida on selles
valdkonnas saavutatud. Tulevikku vaadates hoiatavad audiitorid, et teabe puudumise tõttu on
oht, et tulevase Euroopa lastegarantii või muude poliitiliste algatuste kavandamisel ei võeta
asjakohaseid meetmeid ega eraldata piisavaid vahendeid.
Et aidata kaasa ELi tulevastele algatustele uuel programmitöö perioodil, soovitavad nad
komisjonil teha järgmist:
• lisada laste vaesuse vastu võitlemise meetmed ja eesmärgid Euroopa sotsiaalõiguste
samba tegevuskavasse;
• tagada selged sisesuunised olukordadeks, millest tulenevalt võidakse esitada otseselt
laste vaesust käsitlev riigipõhine soovitus;
• suunata ja jälgida laste vaesuse vähendamiseks perioodil 2021–2027 tehtavaid
investeeringuid ning
• tagada, et tulevast Euroopa lastegarantiid toetaksid piisavalt usaldusväärsed tõendid.

Toimetajatele
Eurostati viimaste andmete kohaselt on peaaegu 23 miljonit alla 18-aastast last ELis vaesuse või
sotsiaalse tõrjutuse ohus. See tähendab, et nad elavad leibkonnas, mille suhtes kehtib vähemalt
üks kolmest järgmisest tingimusest: rahaline vaesus, suur materiaalne puudus või väga madal
tööhõive.
Eriaruanne nr 20/2020: „Võitlus laste vaesuse vastu – komisjoni toetust on vaja paremini
suunata“ on kättesaadav kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
Kontrollikoda avaldas hiljuti aruande Euroopa poolaasta kohta, milles vaadati läbi strateegia
„Euroopa 2020“, sealhulgas selle vaesuse vähendamise eesmärk.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad
ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa meie aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka ellu.
Teave meetmete kohta, mida Euroopa Kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga,
on esitatud siin.
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