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Pressiteade 
Luxembourg, 18. juuni 2019 

Audiitorid analüüsivad ELi jõupingutusi 
laste vaesusega võitlemisel 
Euroopa Kontrollikojal on käsil audit, et hinnata, kas ELi tegevus aitab vähendada laste vaesust 
liikmesriikides. Eelkõige analüüsivad audiitorid, kui tulemuslikud on olnud ELi poliitika ja 
rahastamine liikmesriikide poolt laste vaesuse vähendamiseks tehtud jõupingutuste 
toetamisel. 

Eurostati viimaste andmete kohaselt on peaaegu 24 miljonit alla 18-aastast last ELis vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus. See tähendab, et nad elavad leibkonnas, mille suhtes kehtib vähemalt 
üks kolmest järgmisest tingimusest: rahaline vaesus, suur materiaalne puudus või väga madal 
tööhõive. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on olnud strateegia „Euroopa 2020“ 
keskmes. Lisaks on laste vaesuse konkreetne küsimus olnud ELi poliitilises tegevuskavas tähtsal 
kohal pärast seda, kui Euroopa Parlament tegi ettepaneku lastegarantii kohta aastateks 2021–
2027. 

Audiitorid avaldasid täna audititutvustuse laste vaesuse vähendamiseks võetud ELi meetmete 
kohta. Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda 
teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

„Vaesus on reaalsus peaaegu iga neljanda ELis elava lapse jaoks. Suhteliselt väikese 
maksumusega investeeringud lapsepõlves võivad kasu tuua terveks eluks, ja mitte ainult 
üksikisikutele, vaid ka ühiskonnale ja majandusele tervikuna“, ütles auditi eest vastutav Euroopa 
Kontrollikoja liige Tony Murphy. „Meie auditi järeldustes ja soovitustes käsitletakse seda, kui 
asjakohased on ELi algatused ja rahastamine liikmesriikide toetamisel, et võidelda laste 
vaesusega.“ 

Laste vaesuse vastu võitlemine on liikmesriikide ülesanne, kuid ka Euroopa Komisjonil on selles 
oma roll, täiendades ja toetades riikide meetmeid laste vaesuse vähendamiseks. ELi algatused ja 
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poliitikavahendid hõlmavad Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja Euroopa poolaastat ning 
soovitust lastesse investeerimise kohta. Peale selle on laste vaesusega võitlemiseks ette nähtud 
ELi rahalised vahendid, peamiselt Euroopa Sotsiaalfondist. 

Auditis hinnatakse komisjoni tegevust laste vaesuse vähendamiseks perioodil 2014–2020. Selleks 
uurivad audiitorid, kui asjakohane ja tõhus on olnud  

o komisjoni toetus laste vaesuse vähendamiseks ELis olemasolevate mehhanismide kaudu;  

o komisjoni panus liikmesriikide pingutustesse võidelda laste vaesuse vastu, kasutades selleks 
ELi rahalisi vahendeid.  

 

 

Toimetajatele 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aastal. 
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