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ES revidenti pārbaudīs atbalstu vistrūcīgākajām personām Eiropā 

Eiropas Revīzijas palāta veic Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) revīziju. Fonda mērķis ir 
palīdzēt Eiropas Savienības vistrūcīgākajām personām izkļūt no nabadzības un veicināt viņu sociālo 
integrāciju, apvienojot materiālo un pārtikas atbalstu, kā arī īpašus ieteikumus un pasākumus sociālās 
iekļaušanas jomā. Revidenti novērtēs FEAD sākotnējo struktūru un pārbaudīs, vai dalībvalstu programmas ir 
efektīvi virzītas uz vistrūcīgākajām personām. Viņi arī caurskatīs Komisijas ieviesto darbības rezultātu 
novērtējumu, lai noteiktu Fonda ieguldījumu ES nabadzības mazināšanas mērķa sasniegšanā.  

Revidenti šodien ir publicējuši pamatinformācijas apkopojumu par FEAD. Pamatinformācijas apkopojumi sniedz 
informāciju, kuras pamatā ir sagatavošanās darbs, kas veikts pirms īstenojamā revīzijas uzdevuma sākšanas. Ar 
tiem iecerēts sniegt informāciju personām, kuras interesē revidējamā politikas joma un/vai programma. 

FEAD galvenās darbības ietver 

• pārtikas atbalstu, piemēram, pārtikas paku un sagatavotu maltīšu izsniegšanu cilvēkiem, kuri nonākuši 
smagā trūkumā, vai skolas pusdienu nodrošināšanu bērniem, kuriem draud nabadzība un sociālā atstumtība; 

• materiālo atbalstu, piemēram, higiēnas priekšmetu nodrošināšanu pieaugušajiem un bērniem, 
konkrētu veidu apģērba un mājsaimniecības pamatpriekšmetu nodrošināšanu, kā arī guļammaisu piešķiršanu 
bezpajumtniekiem; 

• informācijas sniegšanu, lai mazinātu grūtības, piemēram, par pamattiesībām, personīgo higiēnu, par 
uzturu, kā arī par atbalstu, kas pieejams valsts sociālā nodrošinājuma iestādēs; 

• atbalsta sniegšanu vistrūcīgāko personu sociālajai iekļaušanai, uzlabojot viņu piekļuvi esošajam 
materiālajam atbalstam un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī darbībām, ko piedāvā Eiropas Sociālais fonds. 

 “FEAD mērķis ir nodrošināt pašas nepieciešamākās lietas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā,” sacīja par šo 
ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis George Pufan. “Tāpēc ir ļoti svarīgi izstrādāt tiesību 
aktus un finansētās programmas tā, lai novirzītu atbalstu tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs.”  

Revīzija attieksies uz Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu (kas 
pārvalda FEAD), kā arī iestādēm, kuras īsteno darbības 28 dalībvalstīs. 

Ziņojumu paredzēts publicēt 2019. gada pirmajā pusē. 

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pamatinformācijas apkopojumu. 
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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