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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 18. jūnijā 

Revidenti novērtē ES centienus novērst 
bērnu nabadzību 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai novērtētu, vai ES darbība palīdz samazināt bērnu 
nabadzību dalībvalstīs. Revidenti galvenokārt analizēs, cik efektīva ir ES politika un 
finansējums, kas paredzēts tam, lai atbalstītu dalībvalstu centienus mazināt bērnu nabadzību. 

Saskaņā ar jaunākajiem ES Statistikas biroja datiem gandrīz 24 miljoni bērnu vecumā līdz 
18 gadiem Eiropas Savienībā ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Tas nozīmē, 
ka šie bērni dzīvo mājsaimniecībās, kurās pastāv vismaz viens no šiem trim apstākļiem: ienākumu 
nepietiekamības risks, smaga materiālā nenodrošinātība vai ļoti zema darba intensitāte. Cīņa pret 
nabadzību un sociālo atstumtību ir viena no stratēģijas “Eiropa 2020” centrālajām tēmām. Turklāt 
tieši bērnu nabadzības jautājumam ir piešķirta augsta prioritāte ES politiskajā darba kārtībā, kas 
izriet no Eiropas Parlamenta priekšlikuma attiecībā uz iniciatīvu 2021.–2027. gadam “Garantija 
bērniem”. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES rīcību bērnu nabadzības 
novēršanai. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti 
pašlaik strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par 
revidējamo politikas virzienu vai programmām. 

“Nabadzība ir realitāte gandrīz katram ceturtajam bērnam Eiropas Savienībā. Pat relatīvi nelieli 
ieguldījumi bērnos var radīt labvēlīgu ietekmi visas dzīves garumā ne tikai konkrētiem cilvēkiem, 
bet arī visai sabiedrībai un ekonomikai kopumā,” teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas 
palātas loceklis Tony Murphy. “Mūsu revīzijas secinājumi un ieteikumi sniegs priekšstatu par to, 
cik piemēroti ar ES iniciatīvām un finansējumu tiek atbalstīta dalībvalstu cīņa pret bērnu 
nabadzību.” 

Bērnu nabadzības novēršana ir dalībvalstu atbildība, bet Eiropas Komisija var papildināt un 
atbalstīt valstu darbības bērnu nabadzības jautājumu risināšanā. ES iniciatīvas un politikas 
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instrumenti ietver Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Eiropas pusgadu un Eiropas platformu 
ieguldījumam bērnos. Turklāt bērnu nabadzības novēršanai ir pieejams ES finansējums, 
galvenokārt no Eiropas Sociālā fonda. 

Revīzijā tiks novērtēts, kā Komisija ir risinājusi bērnu nabadzības jautājumus 2014.–2020. gadā. 
Šādā nolūkā revidenti pārbaudīs, cik piemērotas un efektīvas ir bijušas šādas darbības:  

o Komisijas atbalsts bērnu nabadzības samazināšanai Eiropas Savienībā, izmantojot pieejamos 
mehānismus;  

o Komisijas ieguldījums dalībvalstu centienos risināt bērnu nabadzības jautājumus, izmantojot 
ES finansējumu.  

 

 

Piezīme izdevējiem 

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā. 
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