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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. birželio 18 d. 

Auditoriai vertina ES pastangas, skirtas 
kovoti su vaikų skurdu 
Europos Audito Rūmai atlieka auditą, kuriuo siekia įvertinti, ar ES veiksmai padeda sumažinti 
vaikų skurdą valstybėse narėse. Visų pirma auditoriai analizuos ES politikos ir finansavimo 
veiksmingumą remiant valstybių narių pastangas mažinti vaikų skurdą. 

Remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, beveik 24 milijonams jaunesnių nei 18 metų vaikų 
ES gresia skurdas arba socialinė atskirtis. Tai reiškia, kad jie gyvena namų ūkiuose, kurie patiria 
bent vieną iš toliau nurodytų trijų sąlygų: skurdžių pajamų riziką, didelį materialinį nepriteklių 
arba labai mažą darbo intensyvumą. Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra svarbiausias 
strategijos „Europa 2020“ aspektas. Be to, po to, kai Europos Parlamentas pateikė pasiūlymą dėl 
2021–2027 m. Vaiko garantijos, konkreti vaikų skurdo problema yra svarbus ES politinės 
darbotvarkės klausimas. 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES atsako į vaikų skurdą. 
Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Šios 
apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis 
programomis. 

„Skurdžiai gyvena beveik vienas iš keturių vaikų ES. Santykinai nebrangios investicijos vaikystėje 
gali duoti naudos visą gyvenimą ne tik šiems pavieniams asmenims, bet ir visai visuomenei ir 
ekonomikai, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Tony Murphy. – Mūsų 
audito išvadose ir rekomendacijose bus vertinamas ES iniciatyvų ir finansavimo adekvatumas 
remiant valstybes nares joms kovojant su vaikų skurdu.“ 

Atsakomybė už kovą su vaikų skurdu tenka valstybėms narėms, tačiau Europos Komisija atlieka 
tam tikrą vaidmenį papildant ir remiant nacionalinius vaikų skurdo mažinimo veiksmus. ES 
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iniciatyvos ir politikos priemonės apima Europos socialinių teisių ramstį ir Europos semestrą, taip 
pat rekomendaciją dėl „Investicijų į vaikus“. Be to, ES finansavimas kovai su vaikų skurdu yra 
skiriamas visų pirma iš Europos socialinio fondo. 

Audito metu bus vertinama, kaip Komisija vaikų skurdo problemą nagrinėja 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Šiuo tikslu auditoriai nagrinės šių aspektų svarbą ir veiksmingumą:  

o Komisijos paramos siekiant sumažinti vaikų skurdą ES naudojant turimus mechanizmus;  

o Komisijos įnašų į valstybių narių kovos su vaikų skurdu pastangas naudojant ES finansavimą.  

 

 

Pastaba leidėjams 

Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2020 m. 
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