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Euroopa Liidu audiitorid uurivad enim puudust kannatavate isikute 
abistamist Euroopas 

Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditit, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute 
jaoks (FEAD). Fondi eesmärk on aidata päästa vaesusest enim puudust kannatavad inimesed ELis ning 
edendada nende sotsiaalset integratsiooni, kombineerides nii materiaalset ja toiduabi kui ka 
konkreetseid nõuandeid ja sotsiaalse kaasamise meetmeid. Audiitorid hindavad FEADi esialgset 
ülesehitust ja uurivad, kas liikmesriikide programmid on enim puudust kannatavate isikute jaoks 
tõhusad. Lisaks kontrollivad nad seda, kuidas komisjon mõõdab tulemuslikkust, et määrata kindlaks 
fondi panus ELi vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamisse.  

Audiitorid avaldasid täna taustdokumendi FEADi kohta. Taustdokumentides antakse teavet enne 
käimasoleva audititöö algust tehtud ettevalmistuste kohta. Nad on mõeldud teabeallikaks neile, kes 
tunnevad huvi auditeeritava poliitikavaldkonna ja/või programmi vastu. 

Peamised FEADi raames rakendatavad tegevused on 

• toiduabi, nt toidupakid ja valmistoidud tõsist puudust kannatavatele inimestele ja koolilõuna 
võimaldamine lastele, keda ohustab vaesusrisk ja sotsiaalne tõrjutus; 

• materiaalne abi, nt täiskasvanutele ja lastele mõeldud hügieenitarvete, valitud riideesemete ja põhiliste 
majapidamistarvete ning kodututele magamiskottide võimaldamine; 

• raskuste leevendamise alane teave, nt põhiõiguste ja isikliku hügieeni kohta, toitumisalased soovitused ja 
riiklike sotsiaalhoolekandeasutuste pakutav tugi; 

• enim puudust kannatavate inimeste sotsiaalse kaasatuse toetamine, parandades nende juurdepääsu 
olemasolevale materiaalsele toele ja sotsiaalteenustele ning Euroopa Sotsiaalfondi raames pakutavatele 
tegevustele. 

 „FEADi eesmärk on aidata katta vaesuses elavate inimeste põhivajadused,“ ütles auditi eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige George Pufan. „Seega on oluline, et õigusaktid ja rahastatavad programmid 
oleksid mõeldud abi suunamiseks sinna, kus seda on kõige rohkem vaja.“  

Audit hõlmab Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraati (kes 
haldab FEADi) ning 28 liikmesriigi meetmeid rakendavaid asutusi. 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2019. aasta esimeses pooles. 

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid. Taustdokument on 
tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 
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