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ES auditoriai ketina nagrinėti labiausiai skurstantiems žmonėms Europoje 
skirtą pagalbą  

Europos Audito Rūmai atlieka Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) 
auditą. Fondu siekiama padėti labiausiai skurstančius žmones ES išlaisvinti iš skurdo ir paskatinti jų 
socialinę integraciją derinant materialiąją pagalbą ir pagalbą maistu, taipogi teikiant konkrečius 
patarimus ir taikant socialinės įtraukties priemones. Auditoriai vertins pradinę EPLSAF sąrangą ir 
nagrinės, ar valstybių narių programos yra veiksmingos orientuojantis į labiausiai skurstančius žmones. 
Jie taip pat peržiūrės Komisijos įdiegtą veiksmingumo vertinimo sistemą, skirtą nustatyti Fondo indėlį 
prisidedant prie ES skurdo mažinimo tikslo.  

Auditoriai šiandien paskelbė aiškinamąjį pranešimą apie EPLSAF. Aiškinamuosiuose pranešimuose teikiama 
informacija apie parengiamąjį darbą, atliktą prieš vykdomo audito užduoties pradžią. Jie yra informacijos 
šaltinis besidomintiems audituojama politika ir (arba) audituojama programa. 

Pagrindinė pagal EPLSAF vykdoma veikla apima: 

• paramos maistu teikimą, kaip antai maisto paketų ir paruoštų valgių tiekimą labai nepasiturintiems 
žmonėms arba mokyklinių pietų tiekimą vaikams, kuriems kyla skurdo ir socialinės atskirties pavojus; 

• materialios paramos teikimą, kaip antai suaugusiems ir vaikams skirtų higienos reikmenų, atrinktų 
drabužių tipų ir pagrindinių namų apyvokos prekių bei benamiams skirtų miegmaišių tiekimą; 

• informacijos apie pagrindines teises, asmens higieną, rekomendacijas mitybos srityje ir 
nacionalinių socialinės gerovės institucijų teikiamą paramą teikimą siekiant sumažinti sunkumus ir 

• paramos, skirtos užtikrinti labiausiai nepasiturinčių ES žmonių socialinę įtrauktį gerinant jų 
galimybes pasinaudoti esama materialia parama ir socialinėmis paslaugomis bei veikla, kuri yra siūloma 
pagal Europos socialinį fondą, teikimą. 

 „EPLSAF siekiama skurde gyvenantiems žmonėms suteikti būtiniausių dalykų, – teigė už ataskaitą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys George Pufan. – Taigi nepaprastai svarbu, kad teisės aktai ir 
finansuojamos programos būtų sukurti taip, kad pagalba būtų skiriama ten, kur jos labiausiai reikia.“  

Auditas bus skirtas Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui 
(kuris valdo EPLSAF) bei 28 valstybėse narėse veiklą vykdančioms institucijoms. 

Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2019 m. pirmoje pusėje. 
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Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų aiškinamojo pranešimo pagrindines mintis. 
Visą pranešimo tekstą rasite eca.europa.eu. 
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