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Η βοήθεια προς τους απόρους στην Ευρώπη στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών της ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Το Ταμείο επιδιώκει να απαλλάξει από τη φτώχεια τους απόρους της ΕΕ και 
να συμβάλει στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους, συνδυάζοντας την υλική με την επισιτιστική βοήθεια, 
μαζί με ειδικές συμβουλές και μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν την 
αρχική συγκρότηση του ΤΕΒΑ και θα εξετάσουν κατά πόσον τα προγράμματα των κρατών μελών 
στοχεύουν αποτελεσματικά στους απόρους. Θα επανεξετάσουν επίσης τη μέτρηση των επιδόσεων που 
έχει καθιερώσει η Επιτροπή, ώστε να προσδιορίσουν τη συμβολή του Ταμείου στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας.  

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα ένα δελτίο ελέγχου για το ΤΕΒΑ. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την έναρξη 
ελεγκτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για 
όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και το υπό έλεγχο πρόγραμμα. 

Στις κύριες δραστηριότητες του ΤΕΒΑ περιλαμβάνεται η παροχή των εξής: 

• επισιτιστικής υποστήριξης, όπως της διανομής δεμάτων τροφίμων και έτοιμων γευμάτων σε 
απόρους ή σχολικών γευμάτων σε παιδιά που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

• υλικής υποστήριξης, όπως προϊόντων υγιεινής για ενηλίκους και παιδιά, επιλεγμένων ειδών 
ρουχισμού και βασικών ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και υπνοσάκων για αστέγους, 

• πληροφοριών για την ανακούφιση από τις δυσκολίες, όπως πληροφοριών σχετικών με τα βασικά 
δικαιώματα, την προσωπική υγιεινή, διατροφικών συμβουλών, καθώς και πληροφοριών σχετικών με την 
υποστήριξη που είναι διαθέσιμη από τα εθνικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και 

• υποστήριξης για την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην 
υφιστάμενη υλική υποστήριξη και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και τις δραστηριότητες που παρέχονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 «Το ΤΕΒΑ αποσκοπεί στην παροχή των βασικών ειδών ανάγκης στους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας», δήλωσε ο George Pufan, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για 
την έκθεση. «Επομένως είναι ζωτικής σημασίας η νομοθεσία και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα να 
σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε η βοήθεια να διοχετεύεται σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη.»  
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Ο έλεγχος θα καλύψει τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η οποία διαχειρίζεται το ΤΕΒΑ), καθώς και τις αρχές που υλοποιούν τις 
δραστηριότητες αυτές στα 28 κράτη μέλη. 

Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του δελτίου ελέγχου του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου αυτού διατίθεται στον ιστότοπο 
eca.europa.eu. 
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