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Kokkuvõte 
I Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on liidu strateegia „Euroopa 2020“ 
keskmes. Selle probleemiga tegelemisel on vaja edu saavutamiseks teha kindlaks 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse suurenenud ohus olevad rühmad ja selgitada välja 
sellise haavatavuse põhjused. Kümne aasta statistika näitab, et lapsed on suuremas 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus kui ELi ülejäänud elanikkond. 

II Lastele keskendumine ja vaesuses elavate laste praeguse suure osakaalu 
vähendamine loob eelduse jätkusuutliku, tõhusa ja konkurentsivõimelise 
teadmistepõhise majanduse ning eri põlvkondade suhtes õiglase ühiskonna 
kestmiseks. Lastesse investeerimise majanduslikud kasutegurid kaaluvad olulisel 
määral üles investeeringu rahastamiskulud. 

III Laste vaesuse vähendamiseks asjakohaste meetmete võtmine on peamiselt 
liikmesriikide ja nende valitsuste ülesanne. Ent ka Euroopa Komisjonil on sealjuures 
oma osa täita. Ta peaks toetama ja täiendama liikmesriikide tegevust sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisel ja laste vaesuse vähendamisel. Selleks on komisjoni 
käsutuses nii õiguslikud kui ka rahalised vahendid. 

IV Kontrollikoda ei ole laste vaesuse valdkonda varem auditeerinud. Käesoleva 
aruandega on võimalik aidata kaasa komisjoni tulevastele algatustele, et toetada 
liikmesriikide jõupingutusi võitluses laste vaesuse vastu. 

V Käesoleva tulemusauditi eesmärk oli välja selgitada, kas komisjon on toetanud 
tõhusalt liikmesriikide püüdlusi laste vaesuse vähendamisel. Sellele peamisele 
auditiküsimusele vastamiseks uurisime, kas komisjoni õiguslikud vahendid, näiteks 
komisjoni 20. veebruari 2013. aasta soovitus 2013/112/EL „Investeerides lastesse 
aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist“ (edaspidi „soovitus“), Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas ja Euroopa poolaasta protsess, on aidanud kaasa laste vaesuse 
vähendamisele. Samuti uurisime, kuidas on aidanud sellele eesmärgile kaasa ELi 
rahastuse kasutamine liikmesriikides. 

VI Ehkki soovitus ei ole õiguslikult siduv akt, oli see positiivne algatus laste vaesuse 
käsitlemiseks integreeritud viisil. Sellegipoolest on selle rakendamise edenemist ja 
mõju liikmesriikide poliitikale keeruline hinnata, sest mõõdetavaid eesmärke ja vahe-
eesmärke ei ole kindlaks määratud. 
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VII Euroopa sotsiaalõiguste sammas on suurendanud ELis teadlikkust 
sotsiaalpoliitikast, sealhulgas laste vaesusest, ning võib aidata suunata programmitöö 
perioodil 2021–2027 meetmeid ja rahastust laste vaesuse vähendamisele. Kuid selle eri 
põhimõtete täielikku rakendamist käsitlevat tegevuskava veel ei ole. Tegevuskava 
koostamine on selle edenemisest ülevaate saamiseks väga oluline. 

VIII Euroopa poolaasta protsessi raames antakse liikmesriikidele eri 
poliitikavaldkondades riigipõhised soovitused. Leidsime, et liikmesriigid on saanud 
riigipõhiseid soovitusi pere- ja lastepoliitikaga seotud valdkondades, mis võib aidata 
laste vaesust vähendada. Laste vaesust käsitletakse aga harva sõnaselgelt. Samuti ei 
ole selgelt kindlaks määratud konkreetset metoodikat selle kohta, millal tuleks 
võimaliku riigipõhise soovituse kaalumisel seada esikohale laste vaesuse probleem. 

IX ELi õigusaktidega ei suunata rahastust otseselt laste vaesuse vastu võitlemisele. Ei 
komisjon ega külastatud liikmesriigid ei suutnud tuvastada otse laste vaesuse 
vähendamisega tegelevatele projektidele eraldatud vahendite summat ega saanud 
seepärast hinnata nende tulemuslikkust. 

X Meie üldise järelduse kohaselt on laste vaesus ELis endiselt suur probleem, kuna 
peaaegu iga neljas laps on ikka veel vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Ehkki 
komisjoni roll on piiratud, oli peaaegu võimatu hinnata, kas tema algatused laste 
vaesuse vähendamiseks õiguslike vahendite ja ELi rahastuse abil on olnud piisavalt 
tulemuslikud. 

XI Soovitame komisjonil järgmist: 

o lisada laste vaesuse vähendamise meetmed ja eesmärgid Euroopa sotsiaalõiguste 
samba tegevuskavasse; 

o koostada Euroopa poolaasta protsessi raames tehtava analüüsi jaoks selged 
sisesuunised selliste olukordade kindlakstegemiseks, millest tulenevalt võidakse 
esitada riigipõhine soovitus, mis on otseselt seotud laste vaesusega; 

o suunata ja jälgida laste vaesuse vähendamiseks programmitöö perioodil 2021–
2027 tehtavaid investeeringuid ning 

o tagada, et tulevase Euroopa lastegarantii poliitikaalgatuse ettevalmistamiseks on 
lõpule viidud vajalikud sammud ja piisava teabe kogumine.  
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Sissejuhatus 
01 Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on liidu strateegia „Euroopa 2020“ 
keskmes. Selles võitluses tagab edu vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse suurenenud ohus 
olevate rühmade kindlakstegemine ja sellise haavatavuse põhjuste väljaselgitamine. 
Isik loetakse vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevaks, kui ta on vähemalt ühes 
järgmistest olukordadest: vaesuse ohus, suures materiaalses puuduses või elab väga 
madala tööhõive määraga leibkonnas (punkt 77). 

02 Vanuserühmade kaupa kümne aasta kohta tehtud võrdlus näitab, et lapsed 
(vanuses 0–18 aastat) on suuremas vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus kui ELi 
ülejäänud elanikkond (vt joonis 1). 

Joonis 1. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elanikkond Euroopa 
Liidus vanuserühmade kaupa (protsentides) (2018) 

 
Allikas: Eurostati 22. novembri 2019. aasta andmed. 
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03 2018. aastal oli ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 23 miljonit last, st iga 
neljas laps1. Laste vaesuse määr on liikmesriigiti siiski väga erinev. Neljas liikmesriigis 
(Rumeenias, Bulgaarias, Kreekas ja Itaalias) oli registreeritud andmete kohaselt 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavaid lapsi üle 30%, mis tähendab, et vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse ohus oli iga kolmas laps. Madalaimatest määradest teatanud 
liikmesriikides (Taanis, Madalmaades, Tšehhis ja Sloveenias) on vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus iga kuues laps (vt joonis 2). 

Joonis 2. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste osakaal ELis 
(2018) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati 20. detsembri 2019. aasta andmete alusel. 

04 Komisjoni 2021. aastaks koostatud majandusprognoosi kohaselt on COVID-19 
pandeemia toonud kaasa märkimisväärseid häireid ja muutnud Euroopa tööturgude 
väljavaateid. Euroala töötuse määr, mis oli 2019. aastal 7,5%, tõuseb ning on 
prognooside kohaselt 2020. aastal 9,5% ja 2021. aastal 8,6%. Selle tõttu on haavatavad 
ühiskonnarühmad vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Kõige suuremas ohus olijate 
kaitsmiseks peavad liikmesriigid oma tegevust riigis ja kogu ELis koordineerima. 

                                                      
1 Eurostati andmestik vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste kohta. 
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05 Lastele keskendumine ja vaesuses elavate laste praeguse suure osakaalu 
vähendamine loob eelduse jätkusuutliku, tõhusa ja konkurentsivõimelise 
teadmistepõhise majanduse ja eri põlvkondade suhtes õiglase ühiskonna kestmiseks2. 
Mitmes uuringus on korduvalt esile toodud, et suhteliselt väikese rahastamiskuluga 
investeeringute tegemine lapsepõlves võib anda tulu kogu eluks – mitte ainult 
üksikisikutele, vaid ka ühiskonnale ja majandusele3. Lastesse investeerimise 
majanduslikud kasutegurid kaaluvad olulisel määral üles investeeringu 
rahastamiskulud4. 

06 Laste vaesusega võitlemine toimub peamiselt liikmesriigi tasandil. Valitsused ja 
liikmesriikide teised tegutsejad saavad kasutada ebasoodsas olukorras olevate laste ja 
perede toetamiseks paljusid sotsiaalpoliitika ja heaolualgatusi, nagu tavapärased 
sotsiaalse siirde programmid, teenuste ja vahendite vahetu pakkumine või 
sihtotstarbelised sekkumisprogrammid. 

07 Ent ka ELil ja eriti komisjonil on oma osa täita. Komisjon toetab ja täiendab 
liikmesriikide tegevust sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise valdkondades. Samuti 
peaks komisjon hõlbustama liikmesriikide tegevuse koordineerimist kõigis ELi 
toimimise lepingu sotsiaalpoliitikat käsitleva X jaotise alla kuuluvates sotsiaalpoliitika 
valdkondades. Selleks on komisjoni käsutuses nii õiguslikud kui ka rahalised vahendid. 

  

                                                      
2 Sotsiaalsete investeeringute pakett, komisjoni teatis „Sotsiaalsed investeeringud 

majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi 
rakendamine aastatel 2014–2020“, COM(2013) 83 final, 20. veebruar 2013, lk 13. 

3 UNICEF, „A brief review of the social and economic returns to investing in children“, 
juuni 2012, kättesaadav aadressil 
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Investing_in_Children_19June2012_e-
version_FINAL.pdf. 

4 UNICEF, „Right in Principle and in Practice: A Review of the Social and Economic Returns to 
Investing in Children, Social and Economic Working Paper“, 2012, lk 33. Kättesaadav 
aadressil https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Investing_in_Children.pdf. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 
08 Otsustasime selle auditi teha põhjusel, et lapsed on suuremas vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus kui ülejäänud elanikkond. Laste vaesus on paljudes 
liikmesriikides probleem ning sellel võib olla oluline mõju laste võimalustele hilisemas 
elus, näiteks võib neid ähvardada täiskasvanuna töötus. See probleem on praegu 
poliitilises tegevuses tähtsal kohal tänu Euroopa Parlamendi ettepanekule kehtestada 
perioodiks 2021–2027 lastegarantii (punktid 85–90). 

09 Käesoleva tulemusauditi eesmärk oli välja selgitada, kas komisjon on toetanud 
tõhusalt liikmesriikide püüdlusi laste vaesuse vähendamisel. Auditi põhiküsimusele 
vastamiseks uurisime, kas komisjoni õiguslikud vahendid ja ELi rahastuse kasutamine 
liikmesriikides on aidanud tõhusalt kaasa laste vaesuse vähendamise püüdlustele. 

10 Auditi raames uurisime, kuidas kasutatakse ja rakendatakse 

o komisjoni 20. veebruari 2013. aasta soovitust 2013/112/EL „Investeerides lastesse 
aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist“ (edaspidi „soovitus“), 
millega edendatakse integreeritud käsitlusviisi, mis koondab paljusid meetmeid 
laste vaesuse vähendamiseks; 

o 2017. aastal vastu võetud Euroopa sotsiaalõiguste sammast – see hõlmab 
20 põhimõtet, millest mõne otsene või kaudne eesmärk on vähendada laste 
vaesust; 

o Euroopa poolaasta protsessi, mille raames komisjon analüüsib liikmesriikide 
sotsiaalpoliitikat ja võib anda laste vaesuse vähendamiseks riigipõhiseid soovitusi, 
kui seda peetakse vajalikuks; 

o Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) programmitöö perioodil 2014–2020 laste vaesuse 
vähendamiseks kättesaadavaid ELi rahalisi vahendeid; 

o laste vaesuse näitajaid kogu ELis. 

11 Peamine auditeeritud üksus oli Euroopa Komisjon. Lisaks külastasime Saksamaa, 
Itaalia, Poola ja Rumeenia asjaomaseid ametiasutusi ning laste vaesuse vähendamisega 
tegelevaid rahvusvahelisi ja valitsusväliseid organisatsioone, et saada rohkem teavet ja 
saada teada nende vaatenurk teema suhtes. Liikmesriikide valimise kriteeriumid 
hõlmasid muu hulgas laste vaesuse määra ja liikmesriikide võimalikke eraldisi ESFist 
laste vaesusega võitlemiseks. Külastatud riigid olid valitud tasakaalustatult, et kaasatud 
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oleks nii kõrge kui ka madala laste vaesuse määra ning nii suurte kui ka väikeste ESFi 
eraldistega riigid. 

12 Audititöö hõlmas dokumentide analüüsimist, mille käigus vaatasime läbi 
õigusakte, strateegiaid, poliitikadokumente, suuniseid, hindamisi, järelevalvearuandeid 
ja sisedokumente ning samuti liikmesriikide ametiasutuste, teadusasutuste, teadlaste 
ja valitsusväliste organisatsioonide avaldatud dokumente. 

13 Samuti on meie töös tulevikku suunatud osi, millega panustame lastegarantii 
praegusesse arutelusse. Märgime ka seda, et meie audititöö sai tehtud enne COVID-19 
puhangut, ja seepärast ei ole aruandes arvesse võetud praeguse pandeemiaga seotud 
poliitilisi samme ega muid muudatusi. 
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Tähelepanekud 

Soovitus oli positiivne algatus, kuid selle mõju on peaaegu 
võimatu hinnata 

Soovitus oli positiivne püüdlus käsitleda laste vaesust terviklikult 

14 Komisjon võttis soovituse vastu 2013. aastal pärast Euroopa Ülemkogu algatust 
ning konsulteerimist liikmesriikide ametiasutuste ja valdkonna organisatsioonidega. 
Dokument võeti vastu sotsiaalsete investeeringute paketi5 raames, millega komisjon 
aitas liikmesriikidel pärast 2008. aasta kriisi vähendada vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
kasvavat ohtu. Soovituse eesmärk on edendada integreeritud kolmesambalist 
käsitlusviisi seoses piisavatele vahenditele juurdepääsu, taskukohaste 
kvaliteetteenuste kättesaadavuse ning laste õigusega osaleda, keskendudes lastele ja 
nende peredele (vt joonis 3). 

                                                      
5 Komisjoni teatis „Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 

edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine aastatel 2014–2020“, 
COM(2013) 83 final, 20. veebruar 2013. 
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Joonis 3. Komisjoni soovituse „Investeerides lastesse aitame neil välja 
rabeleda ebasoodsate olude ringist“ struktuur 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni soovituse „Investeerides lastesse aitame neil välja rabeleda 

ebasoodsate olude ringist“ alusel. 

15 Ehkki soovitus ei ole õiguslikult siduv, oli see positiivne algatus laste vaesuse 
käsitlemiseks integreeritud viisil. Selle eesmärk on julgustada liikmesriike 
organiseerima ja rakendama poliitikameetmeid, et võidelda laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu mitmemõõtmeliste strateegiate abil, juhindudes teatud 
horisontaalsetest põhimõtetest. Samuti kutsutakse selles liikmesriike üles arendama 
vajalikke valitsemistavasid, rakendamismeetmeid ja jälgimiskorda tagamaks, et 
poliitikameetmed aitaksid tõhusalt tegeleda laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamisega, ning kasutama asjakohaseid ELi vahendeid, sealhulgas ELi rahastust. 

16 Asjaolu, et soovitus ei ole siduv, tähendab, et komisjon ei saa kohustada 
liikmesriike seda täitma, kuid ta saab suurendada selle asjakohasust ja toetada selle 
edenemist järgmisel viisil: 

o aidates liikmesriikidel seda rakendada tegevuskava väljatöötamise ja laste 
vaesuse vastu võitlemise heade tavade jagamise kaudu; 

I SAMMAS – JUURDEPÄÄS 
PIISAVATELE VAHENDITELE

• Toetada lapsevanemate osalemist 
tööturul

• Tagada hüvitiste kombineerimise 
kaudu piisav elatustase

• Vähendada laste ebavõrdsust, 
investeerides väikelaste haridusse

• Tugevdada haridussüsteemi mõju 
võrdsete võimaluste tagamisel

• Viia tervishoiusüsteemid paremini 
vastavusse ebasoodsates oludes 
kasvavate laste vajadustega

• Pakkuda lastele turvalist ja sobilikku 
kodu ja elukeskkonda

• Suurendada peretoetusi ja parandada 
alternatiivsete hooldusvõimaluste 
kvaliteeti

II SAMMAS – TASKUKOHASTE 
KVALITEETTEENUSTE KÄTTESAADAVUS

• Toetada kõigi laste osalemist 
mängudes, vabaajategevuses, 
spordis ja kultuuriringides

• Luua vahendid, mis aitavad lastel 
nende elu mõjutavate otsuste 
tegemisel osaleda

III SAMMAS – LASTE ÕIGUS
OSALEDA

2. KOLMEL SAMBAL PÕHINEVAD INTEGREERITUD STRATEEGIAD

3. VALITSEMISTAVADE, RAKENDAMISMEETMETE JA JÄRELEVALVEKORRA TÄIENDAMINE

1. HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED

4. ASJAKOHASTE ELi VAHENDITE KASUTAMINE TÄIEL MÄÄRAL

Integreeritud käsitlusviis

Hõlmatud meetmed Hõlmatud meetmed Hõlmatud meetmed
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o jälgides selle rakendamise edusamme liikmesriikides ja andes neist aru, mis tagab 
läbipaistvuse ja võrreldavuse. 

Komisjon ei töötanud välja tegevuskava 

17 Soovituse põhimõtted ja selle kolme samba alusel ette nähtud eri meetmed on 
üldist laadi ning nende tulemuslikuks rakendamiseks on vaja täpsemaid juhiseid. 
Sellega seoses soovitas Euroopa Parlament komisjonil kehtestada koos liikmesriikidega 
tegevuskava soovituse kolmesambalise käsitlusviisi rakendamiseks. 

18 Asjaomased sidusrühmad, sealhulgas laste vaesuse ja heaolu ajutises töörühmas 
osalenud sotsiaalvaldkonna valitsusvälised organisatsioonid, ametiasutused ja 
inimõiguste organisatsioonid, väljendasid komisjonile sama vajadust. Nad soovitasid 
kehtestada ELi tegevuskava, et näha ette nähtav ja selge rakendamise kava, mis 
hõlmab konkreetseid eesmärke, peamisi kindlate tähtaegadega vahe-eesmärke ja 
konkreetset vahendite eraldamist ning milles tuuakse esile eri osalejate ja 
valitsustasandite roll6. 

19 Kuid komisjon ei koostanud ei sellist ega samaväärset tegevuskava ega pakkunud 
liikmesriikidele võimalust saada soovituse rakendamise viisi ja ajaga seoses 
konkreetset abi. 

Heade tavade jagamise veebiplatvorm on hea algatus, kuid parimate 
tavade väljaselgitamiseks on vaja rohkem pingutada 

20 Liikmesriikide jõupingutustele laste vaesusega võitlemisel aitaks kaasa teistes 
liikmesriikides kasutatud ja väljaselgitatud heade tavade jagamine. Komisjon asutas 
lastesse investeerimise Euroopa platvormi (EPIC), mis võib seda rolli täita. 

21 Komisjon lõi selle veebiplatvormi laste- ja perepoliitika kujundamise parimate 
tavade jagamiseks ning koostöö ja vastastikuse õppimise soodustamiseks selles 
valdkonnas. Platvorm tegutseb alates soovituse vastuvõtmisest. EPICi vahendusel 
kogutakse ja levitatakse uuenduslikke tõenduspõhiseid tavasid, millel võib olla 
liikmesriikides lastele ja peredele positiivne mõju. Tavad on paigutatud ühte soovituse 

                                                      
6 Teatis volinik László Andorile (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 

peadirektoraat), „Common Proposals for Implementing the Recommendation on Child 
Poverty and Well-being through a partnership approach“, 1. veebruar 2013. 
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kolmest sambast ja liigitatud kujunemisjärgus tavadeks, lootustandvateks tavadeks ja 
parimateks tavadeks. 

22 2020. aasta märtsi alguseks oli EPICi saidile esitatud kokku 130 tõenduspõhist 
tava. Kuid ainult kolm neist oli liigitatud parimaks tavaks ja need kuuluvad kõik 
soovituse teise sambasse (taskukohaste kvaliteetteenuste kättesaadavus). Neid 
parimaid tavasid on kirjeldatud 1. selgituses. Seoses soovituse esimese (juurdepääs 
piisavatele vahenditele) ja kolmanda (laste õigus osaleda) sambaga ei ole üles laaditud 
ega välja selgitatud ühtki parimat tava. 

1. selgitus 

EPICi saidil parimateks tavadeks liigitatud tavad (märts 2020) 

Programm „Home-Start“ (alustati 1973. aastal – jätkub) 

Rakendatakse Taanis, Ungaris, Iirimaal, Norras, Ühendkuningriigis, Madalmaades, 
Tšehhis, Prantsusmaal, Maltal, Kreekas, Rumeenias, Poolas ja Lätis 

Programm Home-Start on kodukülastusi hõlmav sekkumisprogramm, mille käigus 
toetavad laste eest hoolitsemise kogemusega vabatahtlikud raskustes peresid, kus 
on alla viieaastased lapsed. Programm Home-Start on suunatud napi kogemuse või 
piisava sotsiaalse tugivõrgustikuta peredele ja emadele, kellel võivad olla väikesed, 
kuid mitte tõsist laadi füüsilise või vaimse tervise probleemid. Selle eesmärk on 
vähendada vanemaks olemisega kaasnevat stressi ja julgustada peresid – eelkõige 
neid, kelle puhul on laste väärkohtlemise ja nende hooletusse jätmise oht –, et 
luua nende lastele toetav keskkond. 

 
Programm „Imelised aastad“ (alustati 2001. aastal – jätkub) 

Rakendatakse Iirimaal, Taanis, Ühendkuningriigis, Rootsis, Norras, Soomes, 
Madalmaades ja Portugalis 

Koolieelikute vanematele ettenähtud baasprogramm „Imelised aastad“ koosneb 
kaheksa kuni kaheteistkümne nädala jooksul toimuvatest 2–2,5-tunnistest 
seanssidest, mille käigus õpetatakse vanematele, kuidas ära tunda laste 
emotsionaalseid ja käitumisprobleeme ja tulla nendega toime positiivse 
vanemluse kaudu. Programmi võib kasutada nende koolieelikute vanemate 
toetamiseks, kellel juba on tekkinud käitumisprobleemid (sh antisotsiaalne 
käitumine, sagedane vihastamine ja kalduvus vägivallale) või on oht nende 
tekkimiseks. 
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Positiivne vanemlusprogramm „Triple P“ (alustati 1999. aastal – jätkub) 

Rakendatakse Belgias, Šveitsis, Madalmaades ja Saksamaal 

Positiivne vanemlusprogramm on mitmetasandiline peresekkumise süsteem, mille 
eesmärk on vältida laste tõsiseid emotsionaalseid ja käitumishäireid, edendades 
positiivseid ja toetavaid suhteid vanema ja lapse vahel. Programmi väljatöötajate 
sõnul on selle eesmärk lisaks vanemlike oskuste parandamisele „suurendada 
vanemate teadlikkust oma pädevusest vanemana, parandada paaride suhtlust 
lapsekasvatuse teemadel ja vähendada vanemaks olemisega kaasnevat stressi. 
Tänu konkreetsete vanemaoskuste omandamisele paraneb suhtlemine peres ja 
vähenevad konfliktid, mis omakorda vähendab lastel mitmesuguste käitumis- ja 
emotsionaalsete probleemide tekkimise ohtu“ (Sanders, Turner, et al., 2002). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda EPICi andmete alusel, märts 2020. 

23 Parimate tavade vähesus (neist kõige uuem sai alguse 2001. aastal) ning selliste 
tavade puudumine esimeses ja kolmandas sambas vähendab EPICi platvormi tõhusust 
soovituse rakendamise hõlbustamisel. Peale selle on komisjonil vähe teavet selle 
kohta, kuidas EPICi tõenduspõhiseid tavasid liikmesriikides kasutusele võetakse ja 
rakendatakse. 

24 Mõned külastatud liikmesriikidest teatasid, et tõhusad riiklikud algatused 
toimivad sotsiaalse siirde programmidena, mille kaudu pered saavad otsest rahalist 
tuge. Aja jooksul võivad sellised algatused muutuda riigieelarvele suureks koormaks. 
Üks näide on esitatud 2. selgituses. 

2. selgitus 

Näide laste vaesusega võitlemise meetmest Poolas 

Poola ametiasutuste teatel oli kõige olulisem meede laste vaesuse vastu 
võitlemisel peretoetuste programmi „Pere 500+“ kasutuselevõtt 1. aprillil 2016. 

Suhtelise vaesuse all kannatavate laste arvu suur vähenemine 2017. aastal 
võrreldes 2016. aastaga ja suhteliselt väike osakaal pärast seda on saavutatud 
olulisel määral tänu sellele programmile, ehkki programmi suhtes ei ole veel 
tehtud sõltumatut hindamist. 

Aprillist 2016 kuni 30. juunini 2019 maksti peretoetust esimese lapse puhul 
olenevalt sissetulekust ja iga järgmise lapse puhul sissetulekust olenemata. 
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Ka Euroopa Ülemkogu väljendas muret, et sellel on negatiivne mõju 
lapsevanemate, eelkõige naiste osalemisele tööturul. 

Tänu 1. juulil 2019 kehtima hakanud muudatusele makstakse nüüd Poolas 
programmi raames üldist rahalist toetust sissetulekust olenemata kõigile 
6,8 miljonile lapsele. 

Ent toetusega kaasneb ka tagasilööke. Programmi kogumaksumus oli 2017. ja 
2018. aastal umbkaudu 23 miljardit zlotti (ligikaudu 1,1% SKPst7) ja suureneb 
alates 2020. aastast eeldatavasti kuni 40 miljardi zlotini. 

Rakendamise jälgimist ja sellekohast aruandlust mõjutab teabe vähesus 

25 Soovituse rakendamise tõhus jälgimine on teine vahend, mida komisjon saab 
soovituse tähtsustamiseks liikmesriikides kasutada. Eelkõige tagab regulaarne 
aruandlus eri liikmesriikide edusammudest läbipaistvuse ning loob aluse võrdlemiseks 
ja julgustamiseks. Kuid see nõuab mõõdetavaid näitajaid ja realistlikke eesmärke, 
samuti asjakohast aruandlusmehhanismi. 

26 Soovituses kutsuti liikmesriike sellega seoses üles tõhustama tõenduspõhiste 
käsitlusviiside rakendamist, kasutades täielikult ära kättesaadavaid statistilisi ja 
haldusandmeid ning kavandatud järelevalveraamistikku, mis hõlmab 32 näitajat8. 

27 Leidsime siiski, et kavandatud näitajad ei hõlma kõiki soovituses esitatud 
meetmeid. Kolmandas sambas ei ole ühegi sellesse kuuluva meetme puhul näitajaid 
kindlaks määratud. 

28 Soovituse rakendamise edenemist on keeruline hinnata, sest mõõdetavaid 
eesmärke ja vahe-eesmärke ei ole selles kontekstis kindlaks määratud. Komisjon ja 
liikmesriigid uurisid võimalust selliseid eesmärke seada, kuid lõpuks liikmesriigid seda 
ei toetanud. 

29 Nendest piiravatest asjaoludest hoolimata on sotsiaalkaitsekomitee kaudu – kuhu 
kuulub ka komisjon – saadaval siiski mõningast teavet. Sotsiaalkaitsekomitee on 
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimustenõukogu (EPSCO) 
ministrite nõuandev poliitikakomitee. Komitee saab kasutada komisjoni poliitikaalaseid 

                                                      
7 Eurostati andmetel oli SKP 2018. aastal 2120 miljardit zlotti. 

8 Komisjoni soovituse 112/2013/EL „Investeerides lastesse aitame neil välja rabeleda 
ebasoodsate olude ringist“ lisa. 
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eksperditeadmisi, analüütilist tuge ja sekretariaaditeenuseid ning tema ülesannete 
hulka kuulub sotsiaalse olukorra ja sotsiaalkaitsepoliitika arengu seire ELi 
liikmesriikides. Ta avaldab igal aastal teavet enamiku soovituse järelevalveraamistikus 
loetletud näitajate kohta „Lastesse investeerimise temaatilise portfelli“ kaudu. 

Soovituse otsest kvantitatiivset mõju on peaaegu võimatu mõõta 

30 Soovituse tõhus rakendamine peaks toimuma kooskõlas laste vaesuse vastu 
võitlemise riikliku strateegia / poliitikaga, milles määratakse kindlaks, milliseid 
valdkondi peab liikmesriik laste vaesusega võitlemisel prioriteetseks ja kuidas see 
peaks toimuma. Sellise strateegia olemasolu ja sisu näitaks ka soovituse mõju. 

31 Komisjoni taotlusel tegi Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustik (ESPN) riiklike 
poliitikameetmete uuringu, et mõõta liikmesriikide edusamme soovituse 
rakendamisel9. Uuring andis konkreetset ja võrreldavat teavet iga liikmesriigi ja samuti 
seitsme muu riigi kohta. 

32 ESPNi analüüsi üldise järelduse kohaselt ei ole soovituses kirjeldatud suunas 
tehtud tagasihoidlikud sammud piisavad, arvestades probleemi ulatust paljudes 
riikides. Eksperdid rõhutasid, et paljud riigid, kus laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
määr on kõrge või väga kõrge, on teinud enamikus valdkondades vähe edusamme ning 
mõned riigid on mitmes valdkonnas tegelikult oma käsitlusviisi nõrgendanud. Riikides, 
kus poliitikameetmed ja programmid olid juba tugevad ning laste vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse määr madal, on selline olukord suures osas püsinud. 

33 Uuringus märgiti ka seda, et on peaaegu võimatu hinnata, mil määral võib 
konkreetseid edusamme seostada soovitusega; sealjuures osutati sellele, et paljude 
riikide poliitika ei ole eriti muutunud. Ehkki liikmesriikide puhul, kus laste vaesuse määr 
on madal või keskmine, ei ole see üllatav, väljendasid nad eelkõige muret, et paljud 
kõrge ja väga kõrge määraga liikmesriigid ei ole muutnud oma käsitlusviisi 
integreeritumaks ega mitmemõõtmelisemaks. See järeldus kinnitab meie leide neljas 
külastatud liikmesriigis (Saksamaa, Itaalia, Poola, Rumeenia). 

                                                      
9 Hugh Frazer ja Eric Marlier, „Progress across Europe in the implementation of the 2013 EU 

Recommendation on „Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage’, A study of 
national policies“, 2017. 
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34 Uuringus anti mittesiduvaid soovitusi10 komisjoni soovituse rakendamise 
kiirendamiseks ja tõhustamiseks. Komisjon järelmeetmeid aga ei võtnud. 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas: edumeelne ja kõikehõlmav 
sotsiaalalgatus, mis hõlmab üldist laadi põhimõtteid laste kohta 

35 17. novembril 2017 kuulutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
Göteborgi õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel ühiselt välja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba11. Selle rakendamise eest vastutavad komisjon ja 
liikmesriigid üheskoos. Sotsiaalõiguste sammas on teine õiguslikult mittesiduv vahend, 
mida saab kasutada laste vaesusega võitlemiseks ja mille rakendamist ei saa komisjon 
liikmesriikidele kohustuslikuks teha. 

36 Euroopa sotsiaalõiguste sammas on loodud raamistikuna, millega tagatakse 
kodanikele tugeva sotsiaalse mõõtmega õiglasem Euroopa. See hõlmab 20 põhimõtet, 
mis on enamjaolt sõnastatud õigustena, et nende põhjal algatada liikmesriigi tasandil 
seadusandlikku ja muud kui seadusandlikku tegevust. 

37 Need 20 põhimõtet on kaasavate ja hästitoimivate tööturgude ja 
sotsiaalsüsteemide toetamiseks jaotatud kolme kategooriasse: i) võrdsed võimalused 
ja juurdepääs tööturule, ii) õiglased töötingimused, iii) sotsiaalkaitse ja sotsiaalne 
kaasatus. 

38 Sotsiaalõiguste sambale on lisatud sotsiaalvaldkonna tulemustabel, et teha seiret 
selle rakendamise suhtes, jälgides liikmesriikides 12 valdkonnas suundumusi ja 
tulemuslikkust ning panust Euroopa poolaasta protsessi. 

Laste õigusi käsitletakse Euroopa sotsiaalõiguste samba ühes 
konkreetses põhimõttes 

39 Samba 20 põhimõttest ühes, sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kategooriasse 
kuuluvas 11. põhimõttes (lapsehoid ja laste toetamine), nimetatakse selge sõnaga 
vajadust investeerida lastesse, juhtides tähelepanu sellele, et: 

o lastel on õigus kvaliteetsele ja taskukohasele alusharidusele ja lapsehoiule; 

                                                      
10 Idem, lk 33–35. 

11 http://www.socialsummit17.se/. 

http://www.socialsummit17.se/
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o lastel on õigus kaitsele vaesuse eest. Ebasoodsatest oludest pärit lastel on õigus 
erimeetmetele, et suurendada võrdseid võimalusi. 

40 Lastega on seotud ka hulk muid põhimõtteid, mis võivad laste vaesust nii otseselt 
kui ka kaudselt mõjutada (nt hariduse, töö ja eraelu tasakaalu, sotsiaalkaitse ja 
tervisega seotud põhimõtted), kuid nendes ei viidata konkreetselt lastele. 

41 Sambaga parandati teadlikkust sotsiaalpoliitikast, sealhulgas laste vaesusest ELis. 
Üks konkreetne viis selleks oli tööhõivesuuniste ajakohastamine. Tööhõivesuunised on 
komisjoni esitatud tööhõivepoliitika ühised prioriteedid ja eesmärgid, mille 
liikmesriikide valitsused on heaks kiitnud ning ELi nõukogu vastu võtnud. 
Tööhõivesuuniseid ajakohastati 2018. aastal samba põhimõtete arvessevõtmiseks. 
Suunistega määratakse kindlaks liikmesriikide poliitika koordineerimise ulatus ja suund 
ning toetatakse Euroopa poolaasta protsessi. 

42 Märgime siiski, et sambas esitati üksnes soovituses juba nimetatud 
üldpõhimõtted, kuigi üksikasjalikumalt kirjeldatud erimeetmete kujul. 

o 11. põhimõtte esimese osa puhul, mis on seotud taskukohase alushariduse ja 
lapsehoiuga, olid meetmed olemas juba enne samba vastuvõtmist. Soovituses 
nõutakse, et laste vaesuse vähendamiseks võetaks vastu integreeritud 
strateegiad, mis hõlmavad alusharidust ja lapsehoidu. 

o 11. põhimõtte teine osa on seotud laste õigusega kaitsele vaesuse eest. 
Soovitusega nähakse lastele ette juurdepääs ulatuslikele ja integreeritud 
vahenditele ja teenustele, mis aitaksid seda õigust tagada. 

Sotsiaalõiguste sammast peaks toetama tegevuskava 

43 Sotsiaalõiguste sammast toetades selgitas Euroopa Ülemkogu12, et seda tuleks 
rakendada nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil ning selle eest vastutavad komisjon ja 
liikmesriigid ühiselt. Ehkki paljud samba rakendamise vahendid on liikmesriikide, aga 
ka sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna käsutuses, saavad ELi institutsioonid ja 
eelkõige komisjon aidata kaasa strateegilise raamistiku kehtestamise ja suuna 
andmisega. 

                                                      
12 Euroopa Ülemkogu kohtumine (14. detsember 2017) – Järeldused. 
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44 Poliitilistes suunistes komisjonile (2019–2024) teatati kavatsusest „esitada 
tegevuskava Euroopa sotsiaalõiguste samba täielikuks rakendamiseks“13. 
Jaanuaris 2020 esitas komisjon teatise14, milles kirjeldatakse sellise tegevuskava 
saavutamise protsessi ja millega käivitati laialdane arutelu kõikide ELi liikmesriikide, 
piirkondade ja asjaomaste partneritega. Selles nähakse ette tegevuskava esitamine 
2021. aasta alguses – peaaegu neli aastat pärast samba vastuvõtmist – ja kutsutakse 
üles kõikide, nii Euroopa, riigi, piirkonna kui ka kohaliku tasandi osalejaid tegutsema. 
Kavandatav tegevuskava on tervitatav samm ja selle elluviimine on oluline, et saada 
ülevaade eri põhimõtete, sealhulgas laste õigusi käsitleva 11. põhimõtte rakendamise 
edenemisest. 

Sotsiaalõiguste sambal on programmitöö perioodil 2021–2027 
tõenäoliselt oluline roll 

45 Kavandatud Euroopa Sotsiaalfond+ määruses ajavahemikuks 2021–2027 
keskendutakse inimestesse investeerimisele ja toetatakse sotsiaalõiguste samba 
rakendamist. Peale selle on sammast rakendav sotsiaalsem Euroopa kaasatud ühte 
viiest poliitilisest eesmärgist, mis on esile toodud kavandatud ühissätete määruses 
perioodiks 2021–202715. 

46 Ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid selleks, et tagada Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohase sotsiaalse mõõtme nõuetekohane elluviimine, eraldama 
vähemalt 25% oma riiklikest ESF+ vahenditest, mis on eraldatud eelarve jagatud 
täitmise raames, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks16. Sotsiaalse kaasatuse 
poliitikavaldkonnas viidatakse lastele, kuid konkreetseid eesmärke või konkreetsel 
tasemel toetust selle eesmärgi saavutamiseks ei ole praegu kavandatud. 

47 ESF+ määruse ettepanekus täpsustatakse, et liikmesriigid peaksid võtma arvesse 
sotsiaalõiguste sambas kindlaks määratud põhimõtteid ja õigusi. Uus kavandatud 

                                                      
13 Vt „Liit, mis seab kõrgemad sihid. Minu tegevuskava Euroopa jaoks“, Euroopa Komisjoni 

presidendi kandidaat Ursula von der Leyen – poliitilised suunised järgmisele Euroopa 
Komisjonile (2019–2024). 

14 COM(2020) 14 final, „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“, 14. jaanuar 
2020. 

15 COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), artikkel 4. 

16 2018/0206(COD), põhjendus 22. 
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rõhuasetus sotsiaalõiguste sambale seoses programmitöö perioodiga 2021–2027 võib 
aidata suunata meetmeid ja rahastust laste vaesuse vähendamisele. 

Euroopa poolaasta riigipõhistes soovitustes käsitletakse laste 
vaesust sõnaselgelt harva 

2020. aasta vaesuse vähendamise eesmärkide saavutamisel vähe 
edusamme 

48 2010. aastal kasutusele võetud Euroopa poolaasta on iga-aastane majandus- ja 
eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel, mis on välja töötatud just liikmesriikide 
jõupinguste koordineerimiseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisel. Seega aitab see saavutada 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega seotud peamist eesmärki „aidata 2020. aastaks 
vähemalt 20 miljonit inimest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohust välja (võrreldes 
2008. aastaga)“. 

49 Selle eesmärgi saavutamise ulatus oleneb suurel määral liikmesriikidest. Nad on 
määranud oma riiklikud vaesuse vähendamise eesmärgid riiklikes reformikavades. 
Juhime tähelepanu sellele, et isegi kui kõikide liikmesriikide eesmärgid 2020. aastaks 
saavutatakse, ei küündi vaesusest välja aidatud inimeste koguarv strateegias „Euroopa 
2020“ ette nähtud 20 miljonini (vt I lisa, kus on esitatud üksikasjad iga liikmesriigi 
kohta). 

50 Eurostati andmete17 kohaselt oli 2018. aastal vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohus ikka veel 109,2 miljonit inimest. ELi 28 liikmesriigis kokku elab vaesuses 
7,15 miljonit inimest vähem kui 2008. aastal, mis tähendab, et edusammud on 
praeguseni olnud tagasihoidlikud ning 2020. aasta eesmärkide saavutamine ei ole 
niisiis tõenäoline. 

Riigipõhised soovitused hõlmavad laste vaesusega seotud küsimusi, kuid 
nende aluseks olev protsess vajab veel selgitamist 

51 Laste vaesuse teema kuulub strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse komponendi alla ja on seetõttu osa komisjoni iga-aastasest Euroopa 
poolaasta protsessist, millel on viis järgmist põhietappi: 

                                                      
17 Vt Eurostati 7. jaanuari 2020. aasta andmed. 
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1) komisjon koostab iga liikmesriigi kohta riigiaruande;

2) liikmesriigid esitavad oma riikliku reformikava (majanduspoliitika meetmed) ja
stabiilsus- või lähenemisprogrammi (eelarvepoliitika meetmed);

3) komisjon esitab riigipõhised soovitused;

4) nõukogu võtab riigipõhised soovitused vastu (need on suunatud liikmesriikidele ja
tuleb viia ellu riigisisese poliitikakujundamise kaudu);

5) seejärel teeb komisjon riigipõhiste soovituste elluviimise üle järelevalvet.

52 Riigiaruanded on Euroopa poolaasta protsessi alus. Nendes hinnatakse iga
liikmesriigi majanduslikku olukorda ja edusamme strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkide täitmisel. Riigipõhistes soovitustes käsitletakse üldjuhul riigiaruannetes 
tuvastatud probleeme. 

53 Vaatasime läbi 2019. aasta riigiaruanded kuue liikmesriigi kohta, millest kolmes
oli laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr 2018. aastal liikmesriikide seas kõige 
kõrgem18. Leidsime, et komisjon hindas nendes aruannetes laste vaesust ühtselt ja 
pidas seda asjakohastel juhtudel probleemiks. 

54 Üks oluline kriteerium järgmise etapi puhul, kui komisjon kaalub laste vaesust
käsitleva riigipõhise soovituse koostamist, on hinnata, kas ELi laste vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohu määr on kõrge või väga kõrge. Märgime, et asutusesisesed 
piirmäärad, mida kasutati laste vaesuse määra liigitamiseks kõrgeks, olid vaatlusalustel 
aastatel (2015–2017) 28–31%. Need piirmäärad on kehtestatud tunduvalt kõrgemal 
tasemel, kui oli ELi keskmine määr 24,3–27,1% vastaval perioodil, ja mõjutavad seda, 
millistele liikmesriikidele kaalutakse otseselt laste vaesusega seoses riigipõhiste 
soovituste andmist. 

55 Leidsime perioodi 2015–2017 kohta 28 juhtumit, kus liikmesriikide vaesuse või
sotsiaalse tõrjutuse ohu määr oli nii kõrge, et nad liigituksid asjakohastel aastatel 
kategooriasse „kõrge“ või „väga kõrge“ (vt joonis 4). Peale selle oli 2015. aastal 
täheldatud 14 liikmesriigi puhul see määr kahes liikmesriigis (Bulgaarias, Rumeenias) 
2016. aastaga võrreldes halvenenud. 

18 Kolm kõige kõrgema määraga riiki olid Rumeenia (38,1 %), Bulgaaria (33,7 %) ja Kreeka 
(33,3 %). 
Külastati kolme liikmesriiki – Itaaliat, Saksamaad ja Poolat, kuid nende määrad ei olnud 
kõige kõrgemate seas. 
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Joonis 4. Liikmesriigid, kus laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu 

määr hinnati kõrgeks või väga kõrgeks (2015–2017) (seoses 2016.–

2019. aasta riigipõhiste soovitustega) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Eurostati andmetele vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
oleva elanikkonna (vanuses 0–17 aastat) osakaalu kohta ELis (2008–2018), vt III lisa. 

56 Leidsime, et kõik liikmesriigid, kelle laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu
määr oli komisjoni hinnangul kõrge või väga kõrge19, on saanud riigipõhised soovitused 
muudes pere‐ ja lastepoliitikaga seotud valdkondades, nt sissetulekutoetuse ja 
sotsiaalkaitse piisavuse valdkonnas. Need riigipõhised soovitused võivad aidata 
vähendada laste vaesust. Juhime tähelepanu sellele, et ajavahemikus 2016–2019 sai 
konkreetselt laste vaesusega seoses riigipõhise soovituse vaid üks liikmesriik – Iirimaa 
(vt 3. selgitus). 

19  Välja arvatud Kreeka, kes ei osalenud enne 2019. aastat Euroopa poolaasta protsessis. 
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3. selgitus 

Näide riigipõhise soovituse kohta, mis esitati 2016. aastal Iirimaale 
seoses laste vaesusega 

2016. aastal andis Euroopa Liidu Nõukogu Iirimaale laste vaesusega seoses 
riigipõhise soovituse: 

laiendada ja kiirendada aktiviseerimispoliitika rakendamist, et suurendada 
kodumajapidamiste tööhõivet ja vähendada laste vaesusriski. Võtta meetmeid 
tööhõive stimuleerimiseks hüvitiste ja täiendavate toetuste järkjärgulise 
kaotamisega. Parandada kvaliteetsete, taskukohaste ja täisajaga 
lastehoiuteenuste kättesaadavust20. 

57 Komisjoni talitused selgitasid sellega seoses, et riigipõhiste soovituste 
kindlaksmääramine ja esitamine ei olene üksnes laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohu määrast, vaid ka järgmisest: 

1) kas probleemi (küsimust) on varem Euroopa poolaasta raames käsitletud; 

2) kas juba vastu võetud soovituste rakendamisega on algust tehtud; 

3) kas on muutunud liikmesriigis valitsevad tingimused ja laste vaesusega kaudselt 
seotud näitajad; 

4) muud pakilised probleemid, millega liikmesriik võib silmitsi seista, kuivõrd 
liikmesriigile aasta jooksul esitatavate riigipõhiste soovituste arv on piiratud. 

58 Kuigi komisjon analüüsib Euroopa poolaasta protsessi raames riigiaruannete 
koostamisel laste vaesusega seonduvat, ei ole selgelt kindlaks määratud metoodikat 
selle kohta, millal tuleks laste vaesus võimaliku riigipõhise soovituse kaalumisel 
esikohale seada. 

ELi rahastuse tulemuslikkust laste vaesuse vähendamisel 2014.–
2020. aastal ei ole võimalik hinnata 

59 Protsess, millega nähakse ette, kuidas liikmesriigid kasutavad ja eraldavad ELi 
vahendeid, on veel üks võimalus, kuidas komisjon saab laste vaesuse vastu võitlemisele 
kaasa aidata. Komisjon saab selles protsessis mõjutada kolme etappi. Esimene etapp 

                                                      
20 COM(2016) 328 final. 
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on ühissätete määruse kavandamine, teine puudutab partnerluslepinguid ja kolmas 
rakenduskavasid – viimaseid kaht liikmesriigi tasandil. Joonisel 5 on kirjeldatud seda 
protsessi praegusel programmitöö perioodil. 

Joonis 5. Protsess määruse kavandamisest kuni rakenduskava 
vastuvõtmiseni perioodil 2014–2020 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlev ühissätete määrus ei 
käsitle laste vaesust otseselt 

60 Ühissätete määrus21 sisaldab ühissätteid seitsme jagatud eelarve täitmise raames 
rakendatava fondi kohta. Selles on sätestatud fondide tegevust 2014.–2020. aastal 
reguleerivad peamised eeskirjad. Ühissätete määrus sisaldab peamisi sätteid 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja vastavate kulutuste kohta perioodi 2014–2020 
programmitööks. 

61 Ühissätete määruse ettepaneku kavandamise kaudu saab komisjon mõjutada 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite eraldamist ja nende kasutamist, 
et aidata kaasa laste vaesusega võitlemisele. Üks ühissätete määruse põhivahendeid 
selleks on asjaomaste valdkondlike eesmärkide ja investeerimisprioriteetide 
kindlaksmääramine. 

                                                      
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013. 
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62 Valdkondlikud eesmärgid on ühissätete määruses kindlaks määratud ning 
kujutavad endast Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatavaid eesmärke. 
Ühissätete määruses määratakse kindlaks 11 valdkondlikku eesmärki ning sektorid ja 
sekkumisvaldkonnad, kus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu antav ELi 
toetus annaks kõige rohkem lisaväärtust. Valdkondlikud eesmärgid22 on jaotatud 
investeerimisprioriteetideks23. 

63 Ühissätete määrust täiendavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ning Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) fondipõhised normid. Kokku on ESFi ja ERFi määrustest 
tulenevalt 57 investeerimisprioriteeti. Ükski investeerimisprioriteet ei ole konkreetselt 
suunatud laste vaesusega võitlemisele. 

64 Perioodiks 2014–2020 võeti ühissätete määrusega kasutusele ka uus vahend 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise tõhustamiseks – 
eeltingimused. Eeltingimustes määratakse programmide rakendamise alguses kindlaks 
miinimumnõuded ning need hõlmavad strateegilisi ja regulatiivseid nõudeid, mida 
liikmesriigid peavad enne ELi rahastuse saamist täitma. Vaesust käsitlevad 
eeltingimused on esitatud 4. selgituses. 

                                                      
22 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 9. 

23 Määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 3; määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 5. 
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4. selgitus 

ERFi, Ühtekuuluvusfondi ja ESFi rakenduskavade ettevalmistamisel 
programmitöö perioodil 2014–2020 peavad liikmesriigid tagama, et need 
tingimused on täidetud 

Valdkondlik eesmärk Valdkonnapõhine 
eeltingimus Liik 

Valdkondlik eesmärk 9: 
sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ning 
vaesuse ja mis tahes 
diskrimineerimise vastu 
võitlemine 

Eeltingimus 9.1: sellise 
vaesuse vähendamise 
riikliku strateegilise 
poliitikaraamistiku 
olemasolu ja 
rakendamine, mille 
eesmärk on tööturult 
tõrjutud inimeste 
aktiivne kaasamine, 
pidades silmas 
tööhõivesuuniseid. 

Strateegiline 

 

65 Vaesust käsitleva valdkondliku eesmärgiga 9 „Sotsiaalse kaasatuse edendamine 
ning vaesuse ja mis tahes diskrimineerimise vastu võitlemine“ seotud eeltingimus 
loetakse täidetuks, kui liikmesriigis on olemas vaesuse vähendamise riiklik strateegiline 
poliitikaraamistik, mille eesmärk on aktiivne kaasamine. Kõik külastatud liikmesriigid 
võtsid seoses eeltingimusega 9.1 vastu vaesusevastased strateegiad ning komisjon 
märkis, et eeltingimus 9.1 on kõigis neljas külastatud liikmeriigis täidetud. 

66 Sotsiaalse kaasatuse eeltingimuse täitmise kriteeriumid ei nõua aga 
liikmesriikidelt vaesuse vähendamise eesmärkide seadmist ning nendes ei täpsustata, 
millistele haavatavatele rühmadele, sealhulgas lastele, tuleb tähelepanu pöörata. ELi 
õigusaktidega ei suunata rahastust vahetult laste vaesusega võitlemisele. 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide summa, mis on ette nähtud 
otseselt laste vaesusega võitlemiseks, on teadmata 

67 Partnerluslepingud on ELi liikmesriikide strateegilised investeerimiskavad, milles 
näidatakse nende Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide riiklikud kuluprioriteedid 
seitsmeaastasel perioodil. Partnerluslepingud sisaldavad liikmesriigi taotletavaid 
valdkondlikke ja muid eesmärke, mis on seotud liikmesriigi konkreetsete investeerimis- 
ja arenguvajadustega. Eesmärke kirjeldatakse täpsemalt asjaomastes 
rakenduskavades. Tingimused, mille suhtes programmide edu mõõdetakse, peaksid 



 28 

 

olema asjakohased ja nendes tuleks määrata sobivad näitajad, mis võimaldavad 
programmide tulemuslikkust hinnata. 

68 Partnerluslepingud hõlmavad kogu programmitöö perioodi ja kõiki viit Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi. Iga liikmesriigi kohta koostatakse üks 
partnerlusleping. Selle aluseks on riiklik reformikava, kus esitatakse riigi 
tegevuspõhimõtted ja meetmed jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtade 
loomiseks ning strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamiseks, samuti kõige 
uuemad asjakohased riigipõhised soovitused ja asjaomased nõukogu soovitused. 

69 Partnerluslepingu kinnitab komisjon ja see sisaldab muu hulgas teavet liikmesriigi 
arenguvajaduste ja valitud valdkondlike eesmärkide kohta, liikmesriigi rakenduskavade 
loetelu, eelhindamiste kokkuvõtet ja eeltingimuste hindamise kokkuvõtet. 

70 Samal ajal kui nelja külastatud liikmesriigi partnerluslepingutes seati eesmärgid 
üldise vaesuse vähendamiseks, ei olnud kehtestatud üheski neid konkreetselt laste 
vaesuse vähendamiseks. 

71 Vaatasime läbi viis rakenduskava ja püüdsime välja selgitada laste vaesusega 
võitlemiseks eraldatud rahalised vahendid. Kuid vaesuses elavad lapsed ei ole Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiste konkreetne sihtrühm ning vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele lastele rahalise toetuse suunamiseks ei ole 
kehtestatud horisontaalseid kriteeriume / rahastamiskõlblikkuse tingimusi. Seepärast 
ei ole võimalik kindlaks teha, kas vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad lapsed 
said nendest sekkumisest otseselt kasu24. Joonisel 6 on esitatud liikmesriikide 
ametiasutuste näidatud maksimaalne ELi rahastus, mida on võimalik kasutada muu 
hulgas laste vaesusega võitlemiseks valimisse kuulunud viies rakenduskavas. 

                                                      
24 IT: riiklik rakenduskava „Kaasamine“ – CCI 2014IT05SFOP001; RO: rakenduskava 

„Inimkapital“ – CCI 2014RO05M9OP001; PL: rakenduskava „Teadmised, haridus, kasv“ – 
CCI 2014PL05M9OP001; Warmia-Masuuria piirkondlik rakenduskava 2014PL16M2OP014; 
DE: Saksimaa ESFi rakenduskava – CCI 2014DE05SFOP012. 
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Joonis 6. Valitud rakenduskavadele eraldatud ELi rahastus valdkondlike 
eesmärkide kaupa (miljonites eurodes) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda valimisse kuulunud rakenduskavade alusel. 

72 Selle kohta, kui palju nendest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahenditest oli mõeldud otseselt laste vaesusega võitlemiseks, ei olnud andmeid. Kõik 
analüüsitud rakenduskavad hõlmavad meetmeid, mis peaksid kaudselt aitama kaasa 
laste vaesuse vastu võitlemisele. Selliste meetmete hulka kuulub ka rahastus, mille 
eesmärk on vaesuse ohus olevate isikute kaasamine, et parandada nende osalemist 
tööturul või edendada tööhõivet. 

73 Peale selle võib vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatel lastel olla kaudselt 
kasu tervishoiu või haridusega seotud meetmetest, ehkki need ei ole konkreetselt neile 
suunatud. Niisugust kaudsete meetmete kombinatsiooni on kirjeldatud 5. selgituses. 

627,33

12,00

817,00
925,50

627,33

12,00

925,50

627,33

12,00

99,00

I T A A L I A  
2 0 1 4 I T 0 5 S F O P 0 0 1

R U M E E N I A  
2 0 1 4 R O 0 5 M 9 O P 0 0 1

P O O L A  
2 0 1 4 P L 0 5 M 9 O P 0 0 1

P O O L A  
2 0 1 4 P L 1 6 M 2 O P 0 1 4

S A K S A M A A  
2 0 1 4 D E 0 5 S F O P 0 1 2

Valdkondlik eesmärk 10 – investeerimine haridusse, koolitusse ja oskuste omandamiseks kutsekoolitusse ja pidevõppesse

Valdkondlik eesmärk 9 – sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse ja mis tahes diskrimineerimise vastu võitlemine

Valdkondlik eesmärk 8 – kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine
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5. selgitus 

Näide meetmetest, mis võivad olla vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohus lastele kaudselt kasulikud – Warmia-Masuuria vojevoodkonna 
piirkondlik rakenduskava, mida rahastatakse ERFist ja ESFist 

Poola ametiasutused määrasid kindlaks mitu rakenduskavaga toetatavat 
sekkumist, mis võisid olla otseselt või kaudselt kasulikud lastele, kes elavad 
vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses või on selle ohus. Meetmete eesmärk on: 

o edendada vaesuse ohus olevate isikute kaasatust – 
investeerimisprioriteet 9i (abi ja toetus seoses sotsiaalsete, erialaste ja 
haridusalaste pädevuste ning tervishoiuvaldkonnaga); 

o parandada juurdepääsu lastehoiule ja koolieelsele haridusele – 
investeerimisprioriteetide 8iv (investeerimine lastehoiutaristusse ja lastehoiu 
rahastamiskuludesse vanemate tööhõive edendamiseks), 10i ja 10a 
(investeerimine koolieelsetesse ja üldharidusasutustesse ning koolieelse 
hariduse rahastamisse) raames kaasrahastatav tegevus; 

o parandada juurdepääsu tervishoiu- ja hooldusteenustele – rakenduskavaga 
nähakse ette investeerimisprioriteedi 9iv alla kuuluv tegevus, mille eesmärk 
on parandada juurdepääsu i) tervishoiuteenustele, eelkõige arenguhäirete 
varajase avastamise ning puudega laste või puudeohus laste 
rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja rakendamine; kaariese 
ärahoidmine ja emakakaelavähi ärahoidmine, ning ii) tugi- ja 
hooldusteenustele, muu hulgas perepõhine hooldus ja üldhooldusteenused, 
nt koolides tegutsevad klubid. 

74 Eespool osutatud piiravate asjaolude tõttu ei ole komisjonil võimalik otseselt 
laste vaesusega võitlevatele projektidele eraldatud vahendite summat kindlaks teha 
ega hinnata seetõttu selle tõhusust. Seda raskendab veelgi asjaolu, et valitud 
partnerluslepingutes ja rakenduskavades puudusid eesmärgid ja sihid, mis oleksid 
võinud näidata, mida selles valdkonnas kavatseti saavutada. Pealegi on 
tulemusnäitajad alati seotud konkreetse programmiga ega näita selgelt, kuidas 
rahastatud investeeringud vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele lastele kasu 
toovad. 

Näitajad kajastavad laste vaesust erinevalt 

75 Sisukad näitajad annavad poliitika kujundajatele ja elluviijatele vajalikku teavet. 
Need näitavad poliitika tõhusust praktikas ja võimaldavad vajaduse korral võtta 
parandusmeetmeid. 
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Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr võimaldab vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohtu liikmesriigiti võrrelda 

76 Näitaja, millega mõõdetakse vaesust ELis ja mis kujutab endast põhinäitajat 
strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse vähendamise eesmärgi jälgimisel, on vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohu määr. 

77 Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr on mitmemõõtmeline näitaja, 
mis koosneb kolmest allnäitajast. Kolm allnäitajat on võrdse tähtsusega ja võivad 
osaliselt kattuda. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr näitab nende isikute 
koguarvu, kes on vähemalt ühes järgmistest olukordadest (mitmes olukorras olevaid 
inimesi võetakse arvesse ühe korra): 

o vaesuse ohus – nende inimeste hulk, kelle netotulu (arvestamata sotsiaalseid 
siirdeid) on allpool suhtelise vaesuse piiri, milleks on 60% liikmesriigi 
mediaannetosissetulekust (arvestamata sotsiaalseid siirdeid); 

o suures materiaalses puuduses – materiaalse puuduse määra näitab 
suutmatus endale lubada kaubaartikleid, mida peetakse rahuldava elu 
elamiseks soovitavaks või vajalikuks. Näitaja mõõdab sellise elanikkonna osa, 
kes ei saa endale lubada vähemalt nelja loetelus esitatud üheksast teatavast 
majapidamistarbest või -teenusest. Suure materiaalse puuduse määr on 
määratletud kui suutmatus maksta vähemalt nelja nimekirjas esitatud 
kaubaartikli eest; 

o elab väga madala tööhõive määraga leibkonnas – see on määratletud 
selliste inimeste arvuna, kes elavad leibkonnas, mille tööealised liikmed 
töötasid viimase 12 kuu jooksul alla 20% ulatuses oma kogupotentsiaalist. 
Üksnes lastest, alla 25-aastastest tudengitest ja/või üle 60-aastastest või 
vanematest inimestest koosnevad leibkonnad jäetakse näitaja arvutamisel 
täielikult kõrvale. 

Puudustkannatavate laste näitaja keskendub konkreetselt laste 
olukorrale 

78 Laste vaesuse vastu võitleva ELi algatuse osana teatas komisjon 2013. aastal, et 
asus välja töötama konkreetselt lapsi käsitleva materiaalse puuduse näitajat. Sarnaselt 
materiaalse puuduse näitajaga (nagu vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määra 
allnäitaja) näitab puudustkannatavate laste näitaja nende 1–15-aastaste laste 
osakaalu, kellel on puudus igapäevastest esemetest, kuna nad ei saa neid endale 
lubada. 17 elemendist koosnev loetelu sisaldab lastega seotud kaubaartikleid ning ka 
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mõnda kogu elanikkonna materiaalse puuduse näitajaga hõlmatud majapidamistarvet. 
Lapsed loetakse puudust kannatavaks, kui neil puudub vähemalt kolm artiklit sellest 
17 kaubaartiklist koosnevast loetelust (vt II lisa). 

79 Märtsis 2018, st viis aastat pärast selle väljakuulutamist, võttis 
sotsiaalkaitsekomitee lõpuks laste materiaalse puuduse näitaja vastu. Juulis 2019 
avaldati esimesed ja siiani ainsad (uuringu alusel kogutud) andmed laste vaesuse 
kohta. Andmed käsitlesid 2014. aastat, sest muud andmed ei olnud kättesaadavad. 
Puudustkannatavate laste näitajat ei avaldata igal aastal, vaid iga kolme aasta tagant 
alates 2021. aastast25. 

80 Võrreldes konkreetselt laste materiaalse puuduse näitajat sama vanuserühma 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määra materiaalse puuduse allnäitajaga (suure 
materiaalse puuduse näitaja) (vt II lisa), on puudustkannatavate laste näitaja väärtused 
kõikides liikmesriikides kõrgemad kui materiaalse puuduse näitaja väärtused 
(vt joonis 7). 

Joonis 7. Puudustkannatavate laste näitaja võrrelduna suure materiaalse 
puuduse näitajaga 

 
Allikas: Eurostati 13. novembri 2019. aasta andmed. 

                                                      
25 Määrus (EL) 2019/1700. 
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81 Nii laste vajadused kui ka elatustase võivad olla täiskasvanute omadest erinevad – 
isegi samas leibkonnas. Kuivõrd laste materiaalse puuduse näitaja keskendub rohkem 
laste olukorrale, annab see laste vaesuse tegelikust määrast erineva ja täpsema pildi. 

Laste vaesuse mõõtmine erineb liikmesriigiti 

82 Näitaja iseloomustab mõõdetava muutuse kujunemist poliitikavaldkonnas aja 
jooksul. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr on vaesuse mõõtmise peamine 
näitaja strateegias „Euroopa 2020“. Määra peamine eelis on võimalus liikmesriike 
omavahel ja aja jooksul võrrelda, kuna näitajat kogutakse Euroopa statistikasüsteemis 
standarditult. 
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83 Kõikides külastatud liikmesriikides on aga riigi ametiasutustel palju oma näitajaid, 
mida nad peavad riigi olukorra jaoks asjakohaseks ja kasutavad oma strateegiates, 
poliitikameetmetes ja seires. Seetõttu on teave vaesuse ja laste vaesuse määra kohta 
liikmesriikides erinev (vt 6. selgitus). 

6. selgitus 

Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määra (0–17-aastased) ja riiklike 
näitajate võrdlus 

Liikmesriik 2014 2015 2016 2017 

Saksamaa 

Vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohu määr (0–

17-aastased) 19,6% 18,5% 19,3% 18,0% 

Mikroloendus 15,1% 14,6% 15,4% 15,2% 

SOEP 21,7% 22,6% 23,1% – 

Allikas: Eurostat; Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung(https://www.armuts-und-
reichtumsbericht.de/DE/Indikatoren/Armut/Armutsrisikoquote/A01-Indikator-
Armutsrisikoquote.html). 

Poola 

Vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohu määr (0–

17-aastased) 
28,2% 26,6% 24,2% 17,9% 

Õigusaktides määratletud 
vaesuse määr (0–17-

aastased) 
19,3% 19,3% 18,1% 14,8% 

Allikas: Eurostati ja Poola statistikaameti andmed (https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-
w-polsce-w-2017-r-,14,5.html). 

 

84 Et laste vaesuse näitajad ja teave on liikmesriigiti erinevad, tuginedes 
ühtlustamata riiklikele andmetele, on sidusrühmadel keeruline laste vaesuse olukorda 
hinnata. 
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Teave peab Euroopa lastegarantii poliitikaalgatuse jaoks olema 
piisav 

Euroopa Parlamendi esitatud lastegarantii 

85 Aprillis 2019 muutis Euroopa Parlament kavandatavat ESF+ määrust 
programmitöö perioodiks 2021–202726 ja tegi ettepaneku võtta laste vaesusega 
võitlemiseks kasutusele Euroopa lastegarantii27 süsteemi. ESF+ muudetud ettepanekus 
on nõue, et iga liikmesriik peaks eraldama 5% oma ESF+ vahenditest laste vaesuse 
vastu võitlemise meetmetele. Need vahendid võiksid aidata otseselt kaasa ka tulevase 
lastegarantii algatuse rakendamisele. 

86 2018. aastal alustas komisjon Euroopa Parlamendi soovitud lastegarantii 
ettevalmistava meetme esimese etapi rakendamist. 

o Ettevalmistava meetme esimene etapp ehk teostatavusuuring viidi lõpule 2020. 
aasta aprillis. Selle eesmärk oli uurida lastegarantii teostatavust, analüüsides 
sellise kava rakendamise tingimusi, ning hinnata, kas see annaks lisaväärtust 
praegustele ELi ja riiklikele raamistikele ning oleks seetõttu kasulik lisavahend. 

o Ettevalmistava meetme teine etapp on majanduslik ja teostatavusuuring, milles 
uuritakse ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste garantii 
maksumust ja sellest saadavat kasu. See peaks valmima 2021. aasta mais. 

o Kolmandas etapis viib UNICEF liikmesriikides kohalikul tasandil ellu kolm kuni viis 
katseprojekti. See kestab kuni 2022. aastani. Kolmas etapp koosneb 
katseprojektidest, mida rakendatakse neljas liikmesriigis. See hõlmab ka mitut 
riiklikku poliitilist ja programmilist süvauuringut ning laste vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust käsitlevate riiklike tegevuskavade väljatöötamist mitmes liikmesriigis. 

                                                      
26 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta 
(COM(2018)0382 – C8–0232/2018 – 2018/0206(COD)). 

27 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandliku resolutsiooni (ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 
(COM(2018)0382 – C8–0232/2018 – 2018/0206(COD))) muudatusettepanek 40, 
põhjendus 22 b (uus). 
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87 Poliitikaalgatuse väljatöötamisel võetakse arvesse lastegarantii ettevalmistavat 
meedet, eelkõige esimese etapi teostatavusuuringut ja teise etapi majanduslikku 
teostatavusuuringut. Mõlemad etapid eeldavad sellise teabe kogumist ja võrdlemist, 
mis on terviklik, asjakohane ja piisava kvaliteediga. Muidu tekib oht, et asjakohaseid 
meetmeid ei võeta ja piisav rahastus ei pruugi olla kättesaadav. 

88 Uuringu esimene etapp ei anna ei põhjalikku ülevaadet ega ESFist rahastatavate 
laste vaesusega võitlemisel tõhusaks osutunud meetmete näiteid. Ehkki ülevaade ELi 
struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu kättesaadavast rahastusest on olemas, on 
esitatud näitajad üksnes hinnangulised, kuivõrd uuringus jõutakse järeldusele, et 
investeeringud lastesse ei ole enamiku ELi fondide strateegilises ja seireraamistikus 
selgesti nähtavad. 

89 Seepärast on praegu lastegarantii ettevalmistava meetme esimese etapi 
(teostatavusuuring) alusel kättesaadava teabe põhjal raske teha teadlikku otsust selle 
kohta, milline peaks olema lastegarantii ning selle meetmed ja rahastamine, et aidata 
laste vaesuse määra ELis vähendada ja tagada liikmesriikide kohustuste täitmise. 

90 Lisaks juhime tähelepanu, et kolmas etapp (katseprojekt) jõuab lõpule kõige 
varem 2022. aastal, st ajal, mil tavaoludes algaks juba uus programmitöö periood ja 
ESFi asjaomased rakenduskavad oleksid juba vastu võetud. 
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Järeldused ja soovitused 
91 Laste vaesus on ELis endiselt suur probleem ning peaaegu iga neljas laps on ikka 
veel vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. 

92 Laste vaesusega võitlemine on peamiselt liikmesriikide pädevuses, kuid ka 
komisjonil on täita oma osa. Ehkki tema õiguslikult mittesiduvate dokumentide tähtsus 
on oma olemuselt piiratud, on komisjoni käsutuses võimsamaid vahendeid, nagu 
poolaasta protsess ning ELi vahendite suunamine partnerluslepingute ja 
rakenduskavade kaudu. Kuid kuna teavet, mis oleks otseselt seotud laste vaesusega, ei 
ole, on peaaegu võimatu hinnata nende tõhusat panust liikmesriikide jõupingutustesse 
laste vaesuse vähendamiseks. 

Soovitus oli positiivne algatus, kuid selle mõju on peaaegu võimatu 
hinnata 

93 Ehkki soovitus ei ole õiguslikult siduv, kujutab see endast positiivset algatust laste 
vaesuse terviklikuks käsitlemiseks integreeritud meetodi abil (punktid 14 ja 15). 
Komisjon andis liikmesriikidele selle rakendamisel teatavat konkreetset abi, kuid 
soovitusega ei kaasnenud ELi tegevuskava, millega oleks kehtestatud liikmesriikide 
jaoks nähtav ja selge rakendamiskava (punktid 18 ja 19). EPICi platvorm hõlmab vähe 
teavet selliste parimate tavade kohta, kuidas liikmesriigid laste vaesusega võitlevad 
(punkt 22). 

94 Soovituse rakendamise edenemist ei ole võimalik hinnata, sest mõõdetavaid 
eesmärke ja vahe-eesmärke ei ole seatud (punkt 28). Komisjoni tellimusel 2017. aastal 
tehtud ESPNi uuringus kinnitati, et on peaaegu võimatu hinnata, mil määral saab 
liikmesriigi poliitika paranemist seostada soovitusega; sealjuures osutati sellele, et 
paljudes riikides on olukord muutunud vähe (punkt 33). 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas: edumeelne ja kõikehõlmav 
sotsiaalalgatus, mis sisaldab üldist laadi põhimõtteid laste kohta 

95 Sambaga parandati teadlikkust sotsiaalpoliitikast, sealhulgas laste vaesusest ELis. 
Kuid 11. põhimõte on üldist laadi ja soovituses käsitletakse seda juba üksikasjalikumalt, 
erimeetmetena (vt punktid 40–42). 
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96 Tegevuskava Euroopa sotsiaalõiguste samba täielikuks rakendamiseks esitatakse 
2021. aasta alguses. Kavandatud tegevuskava on tervitatav samm ja selle eluviimine 
ülioluline, et saada ülevaade samba põhimõtete rakendamise edenemisest (punkt 44). 

97 Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine on üks viiest poliitilisest eesmärgist, 
mis on kindlaks määratud kavandatud ühissätete määruses perioodiks 2021–2027. Uus 
kavandatud rõhuasetus sotsiaalõiguste sambale seoses programmitöö perioodiga 
2021–2027 võib aidata suunata meetmeid ja rahastust laste vaesuse vähendamisele 
(punktid 45–47). 

1. soovitus: Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava peaks 
hõlmama laste vaesust 

Komisjon peaks lisama laste vaesuse vähendamise meetmed ja eesmärgid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba tegevuskavasse. 

Tähtaeg: mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2021–2027 algus. 

Euroopa poolaasta riigipõhistes soovitustes käsitletakse laste vaesust 
sõnaselgelt harva 

98 Euroopa poolaasta on välja töötatud liikmeriikide jõupinguste koordineerimiseks 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide 
saavutamisel. Edusammud, mida on tehtud eesmärgi suunas aidata 20 miljonit inimest 
2020. aastaks vaesusest välja, näitavad, et selle saavutamine ei ole tõenäoline 
(punktid 48–50). 

99 Üks oluline kriteerium, kui kaalutakse liikmesriigile laste vaesust käsitleva 
riigipõhise soovituse koostamist, on komisjoni hinnang selle kohta, kas ELi laste 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr on kõrge või väga kõrge. Selleks kasutatav 
sisemine piirmäär on kehtestatud kõrgemal tasemel kui ELi keskmine laste vaesuse 
määr asjaomasel perioodil (punkt 54). 

100 Aastatel 2016–2019 anti liikmesriikidele riigipõhiseid soovitusi pere- ja 
lastepoliitikat mõjutavates valdkondades, kuid ainult üks riik sai konkreetselt laste 
vaesusega seotud soovituse (punkt 56). Komisjoni talitused selgitasid sellega seoses, et 
riigipõhiste soovituste kindlaksmääramine ja esitamine ei olene üksnes laste vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse ohu määrast, vaid hõlmab ka muude tegurite hindamist 
(punkt 57). Kuid konkreetset metoodikat selle kohta, millal tuleks võimaliku riigipõhise 
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soovituse kaalumisel seada laste vaesus esikohale, ei ole selgelt kindlaks määratud 
(punkt 58). 

2. soovitus: analüüsida ja hinnata laste vaesust selgete 
sisesuuniste alusel 

Komisonil peaksid olema Euroopa poolaasta protsessi raames tehtava analüüsi jaoks 
selged sisesuunised selliste olukordade kindlakstegemiseks, millest tulenevalt võidakse 
esitada riigipõhine soovitus, mis on otseselt seotud laste vaesusega. 

Tähtaeg: alates Euroopa poolaasta 2021. aasta protsessist. 

ELi rahastuse tulemuslikkust laste vaesuse vähendamisel 2014.–
2020. aastal ei ole võimalik hinnata 

101 Komisjon saab mõjutada laste vaesuse vähendamiseks kasutatavate ELi 
vahendite eraldamist ühissätete määruse kavandamise ning liikmesriigi tasandi 
partnerluslepingute ja rakenduskavade heakskiitmise kaudu (punkt 59). 

102 Ühissätete määruses määratakse kindlaks sektorid ja sekkumisvaldkonnad, kus 
fondide kaudu antav ELi toetus annaks kõige rohkem lisaväärtust. Kuid määrusega ette 
nähtud investeeringud ei ole suunatud otse laste vaesusele (punktid 61–63). 

103 Märgime, et kõik analüüsitud rakenduskavad hõlmavad meetmeid, mis võivad 
aidata kaudselt kaasa laste vaesuse vastu võitlemisele. Kuid kuna laste vaesust käsitlev 
konkreetne investeerimisprioriteet või asjaomane näitaja puuduvad, ei ole komisjonil 
ega liikmesriikidel teavet selle kohta, kui palju Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendeid on kasutatud otse laste vaesuse vastu võitlemiseks ja 
mida on selles valdkonnas saavutatud (punktid 71–74). 

3. soovitus: suunata ja jälgida programmitöö perioodil 2021–
2027 laste vaesuse vähendamiseks tehtavaid investeeringuid 

Komisjon peaks tagama, et 2021.–2027. aasta partnerluslepingutes ja programmides 
võetakse laste vaesuse teemat piisavalt arvesse. Eelkõige peaks komisjon tagama, et 
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kui rahastus on eraldatud otseselt laste vaesuse vähendamiseks, siis on see 
partnerluslepingute ja programmide sekkumisloogikas selgelt kajastatud. 

Komisjon peaks looma seireraamistiku, mis võimaldaks kajastada kõikide 
vanuserühmade, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemiseks aastatel 2021–2027 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtud investeeringute väljundeid ja 
tulemusi. 

Tähtaeg: mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2021–2027 algus. 

Näitajad kajastavad laste vaesust erinevalt 

104 Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr, st näitaja, millega mõõdetakse ELis 
vaesust, on strateegias „Euroopa 2020“ kindlaks määratud vaesuse vähendamise 
eesmärgi saavutamise jälgimise põhinäitaja. See on mitmemõõtmeline ja koosneb 
kolmest allnäitajast (punktid 76–77). 

105 2013. aastal teatas komisjon, et on hakanud välja töötama laste materiaalse 
puuduse näitajat, mis võeti lõpuks vastu 2018. aastal. Laste materiaalse puuduse 
näitaja keskendub rohkem laste olukorrale. Seepärast annab see laste vaesuse 
tegelikust määrast erineva ja täpsema pildi. Kuid see on kättesaadav iga kolme aasta 
tagant ja alates 2021. aastast (punktid 78–81). 

106 Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määra peamine eelis on asjaolu, et see 
võimaldab võrrelda liikmesriike omavahel ja aja jooksul. Kõikides külastatud 
liikmesriikides on aga riigi ametiasutustel palju oma näitajaid, mida nad peavad oma 
riigi olukorra jaoks asjakohaseks. Seepärast on laste vaesuse riiklikud näitajad ja teave 
kogu ELis erinevad, mistõttu on sidusrühmadel olukorda keeruline hinnata, kui nad 
kasutavad ühtlustamata riiklikke andmeallikaid (punktid 82–84). 

Teave peab Euroopa lastegarantii poliitikaalgatuse elluviimiseks olema 
piisav 

107 Aprillis 2019 muutis Euroopa Parlament programmitöö perioodiks 2021–2027 
kavandatud ESF+ määrust ja tegi ettepaneku võtta laste vaesusega võitlemiseks 
kasutusele Euroopa lastegarantii süsteem (punkt 85). 
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108 Komisjon käivitas 2018. aastal Euroopa lastegarantii ettevalmistava meetme. 
Esimese etapi, teostatavusuuringu eesmärk oli hinnata sellise algatuse teostatavust, 
rakendamisvõimalusi ja lisaväärtust. Ettevalmistaval meetmel on kolm eri etappi. 
Meetme ajakava tõttu on otsustamise jaoks täielikku ja õigeaegset teavet keeruline 
saada (punktid 85–86). 

4. soovitus: tagada, et tulevase Euroopa lastegarantii 
poliitikaalgatuse ettevalmistamiseks on lõpule viidud vajalikud 
sammud ja piisava teabe kogumine 

Komisjon peaks tagama, et Euroopa lastegarantii väljatöötamiseks kogutakse ja 
analüüsitakse piisavalt ja usaldusväärset teavet ELis laste vaesuse vähendamiseks 
vajalike meetmete ja rahastuse kohta. 

Tähtaeg: mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2021–2027 algus. 

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana Ivanova, võttis käesoleva aruande 
vastu 15. juuli 2020. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Lisad 

I lisa. Strateegia „Euroopa 2020“ riiklikud vaesuse vähendamise 
eesmärgid 

EL/liikmesriik Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 

EL 28 Vähemalt 20 miljoni inimese väljaaitamine vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohust (võrreldes 2008. aastaga)* 

Belgia 380 000 inimest vähem 

Bulgaaria Rahalises vaesuses elavate inimeste arvu vähendamine 260 000 võrra 

Tšehhi 100 000 inimest vähem 

Taani Väga madala tööhõive määraga leibkonnas elavate inimeste arvu 
vähendamine 22 000 võrra 

Saksamaa Pikaajaliste (üle aasta tööta olnud) töötute arvu vähendamine 20% 
võrreldes 2008. aastaga (võrdub pikaajaliste töötute arvu 
vähendamisega 320 000 võrra) 

Eesti Vaesuse ohus (arvestamata sotsiaalseid siirdeid) olevate inimeste 
määra vähendamine 15%-ni (võrreldes 17,5%-ga 2010. aastal) 

Iirimaa Eri liiki vaesuses (püsivas vaesuses, vaesuse ohus või puuduses) 
elavate inimeste arvu vähendamine vähemalt 200 000 võrra 

Kreeka 450 000 inimest vähem 

Hispaania 1,4−1,5 miljonit inimest vähem 

Prantsusmaa 1,9 miljonit inimest vähem (võrreldes 2007. aastaga) 

Horvaatia Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste arvu 
vähendamine 1,22 miljonini 

Itaalia 2,2 miljonit inimest vähem 

Küpros 27 000 inimest vähem või määra vähendamine 19,3%-ni 
elanikkonnast (võrreldes 23,3%-ga 2008. aastal) 

Läti Vaesuse ohus (arvestamata sotsiaalseid siirdeid) ja/või väga madala 
tööhõive määraga leibkonnas elavate inimeste arvu vähendamine 
121 000 võrra 

Leedu 170 000 inimest vähem ja vähendada kuni 814 000 inimeseni 
2020. aastal 

Luksemburg 6000 inimest vähem 

Ungari 450 000 inimest vähem 

Malta 6560 inimest vähem 

Madalmaad Tööta leibkonnas elavate inimeste (0–64-aastaste) arvu vähendamine 
100 000 võrra (2008. aastaga võrreldes) 
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EL/liikmesriik Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 

Austria 235 000 inimest vähem 

Poola 1,5 miljonit inimest vähem 

Portugal 200 000 inimest vähem 

Rumeenia 580 000 inimest vähem 

Sloveenia 40 000 inimest vähem 

Slovakkia Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste määra 
vähendamine 17,2%-ni (võrreldes 20,6%-ga 2008. aastal) 

Soome Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste arvu 
vähendamine 770 000-ni 

Rootsi Tööturul mitteosalevate (välja arvatud täiskoormusega õppes 
üliõpilased), pikaajaliste töötute või pikaajalisel haiguspuhkusel 
olevate (20–64-aastaste) naiste ja meeste osakaalu vähendamine 
oluliselt alla 14% 

Ühendkuningriik Riiklikus reformikavas eesmärk puudub, kuid arvudes väljendatud 
eesmärgid on kehtestatud laste vaesust käsitlevas 2010. aasta 
seaduses ja 2011.–2014. aasta strateegias 

Teabe ja kommentaaride 
allikas 

ELi eesmärk vastavalt komisjoni teatisele „Ülevaade tööhõive ja 
majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ rakendamise 
edusammudest“ (COM(2014) 130 final, Brüssel, 2014 (lk 14)). 
 
Näitaja „vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr“ viitab nende 
inimeste olukorrale, kes on kas rahalise vaesuse ohus või suures 
materiaalses puuduses või elavad väga madala tööhõive määraga 
leibkonnas. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste 
koguarv on väiksem kui vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse kolme vormi 
alla kuuluvate inimeste arv kokku, sest mõnda inimest mõjutab 
korraga rohkem kui üks neist olukordadest. 
 
* 2008. aasta on võetud lähteaastaks, sest suur osa vaesuse kolme 

mõõdet hindavatest näitajatest on kättesaadavad alles alates 
2008. aastast. 

 
Seire viitab ELi 27 liikmesriigile, sest Horvaatia ühines ELiga 
2013. aastal ja andmed on kättesaadavad alates 2010. aastast. 
 
Riiklikud eesmärgid vastavalt kõige viimastes riiklikes reformikavades 
sätestatule. 
Riiklikud eesmärgid on võrreldavad ELi eesmärkidega, välja arvatud 
Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Läti, Madalmaade ja Rootsi 
puhul (vt konkreetsed märkused riigi kohta). 
 
Sihtväärtuste arvutamine erineb ELi sihtväärtuse arvutamisest Eesti, 
Prantsusmaa, Horvaatia, Slovakkia, Soome ja Rootsi puhul (vt 
konkreetsed märkused riigi kohta). 
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II lisa. Suure ja laste materiaalse puuduse näitajate elementide 
loetelu võrdlus 

Suur materiaalne puudus: isik ei suuda Laste materiaalne puudus 

tasuda üüri või kommunaalteenuste 
arveid Laps: mõned uued riided 

hoida oma kodu piisavalt soojana Laps: kaks paari jalatseid 

tulla toime ootamatute kuludega Laps: värsked puu- ja köögiviljad iga päev 

süüa ülepäeviti liha, kala või 
samaväärseid valgurikkaid tooteid Laps: liha, kana, kala iga päev 

puhata nädal aega väljaspool elukohta Laps: sobivad raamatud 

soetada sõiduautot Laps: vabas õhus kasutatavad 
hobivahendid 

soetada pesumasinat Laps: siseruumides kasutatavad mängud 

soetada televiisorit Laps: vaba aja tegevus 

soetada telefoni Laps: pühad ja tähtpäevad 

 Laps: kutsuda sõpru külla 

 Laps: kooliekskursioonid 

 Laps: koolivaheaeg 

 Kodumajapidamine: kulunud mööbli 
väljavahetamine 

 Kodumajapidamine: võlgnevused 

 Kodumajapidamine: internet 

 Kodumajapidamine: hoida oma kodu 
piisavalt sojana 

 Kodumajapidamine: sõiduauto 
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III lisa. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate (0–17-
aastaste) elanike osakaal ELis (2008–2018) 

 
Märkus: A/P: andmed puuduvad 

Allikas: Eurostati 20. detsembri 2019. aasta andmed. 

  

N Asukoht/aeg 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Euroopa Liit 26,5 26,5 27,6 27,3 28,1 27,9 27,8 27,1 26,4 24,9 24,3
2 Euroala ri igid 23,6 24,1 25,2 25,3 25,5 25,0 25,7 25,4 25,3 24,3 23,5
3 Belgia 21,3 20,5 23,2 23,3 22,8 21,9 23,2 23,3 21,6 22,0 23,2
4 Bulgaaria 44,2 47,3 49,8 51,8 52,3 51,5 45,2 43,7 45,6 41,6 33,7
5 Tšehhi 18,6 17,2 18,9 20,0 18,8 16,4 19,5 18,5 17,4 14,2 13,2
6 Taani 12,7 14,0 15,1 15,7 14,9 15,4 14,5 15,7 13,9 14,5 15,2
7 Saksamaa 20,1 20,4 21,7 19,9 18,4 19,4 19,6 18,5 19,3 18,0 17,3
8 Eesti 19,4 24,5 24,0 24,8 22,4 22,3 23,8 22,5 21,2 18,8 17,9
9 Iirimaa 26,6 31,4 34,1 34,1 33,2 34,4 30,4 29,0 27,3 25,2 23,9

10 Kreeka 28,7 30,0 28,7 30,4 35,4 38,1 36,7 37,8 37,5 36,2 33,3
11 Hispaania 30,1 32,0 33,3 32,2 32,4 32,6 35,8 34,4 32,9 31,3 29,5
12 Prantsusmaa 21,2 21,2 22,9 23,0 23,2 20,8 21,6 21,2 22,6 22,1 22,9
13 Horvaatia A/P A/P 29,4 31,1 34,8 29,3 29,0 28,2 26,6 25,8 23,7
14 Itaalia 28,4 28,7 29,5 31,5 34,1 32,0 32,1 33,5 33,2 32,1 30,6
15 Küpros 21,5 20,2 21,8 23,4 27,5 27,7 24,7 28,9 29,6 25,5 25,5
16 Läti 32,4 38,4 42,2 44,1 40,0 38,4 35,3 31,3 24,7 23,9 22,5
17 Leedu 29,1 30,8 35,8 34,6 31,9 35,4 28,9 32,7 32,4 31,6 28,0
18 Luksemburg 20,9 23,7 22,3 21,7 24,6 26,0 26,4 23,0 22,7 23,6 23,5
19 Ungari 33,4 37,2 38,7 40,4 41,9 43,9 41,8 36,1 33,6 31,6 23,8
20 Malta 25,0 26,5 26,7 27,8 31,0 33,0 31,8 28,4 24,0 23,0 22,8
21 Madalmaad 15,5 17,5 16,9 18,0 16,9 17,0 17,1 16,8 17,6 16,6 15,2
22 Austria 22,9 20,8 22,4 22,1 20,9 22,9 23,3 22,3 20,0 23,0 21,6
23 Poola 32,9 31,0 30,8 29,8 29,3 29,8 28,2 26,6 24,2 17,9 17,2
24 Portugal 29,5 28,7 28,7 28,6 27,8 31,7 31,4 29,6 27,0 24,2 21,9
25 Rumeenia 50,9 50,6 48,1 49,2 52,5 51,4 50,7 46,8 49,2 41,7 38,1
26 Sloveenia 15,3 15,1 15,2 17,3 16,4 17,5 17,7 16,6 14,9 15,1 13,1
27 Slovakkia 24,3 23,7 25,3 26,0 26,6 25,5 23,6 24,9 24,4 22,5 23,8
28 Soome 15,1 14,0 14,2 16,1 14,9 13,0 15,6 14,9 14,7 15,1 16,0
29 Rootsi 17,3 18,8 19,2 20,3 19,4 20,2 20,5 19,8 19,9 19,4 20,6
30 Ühendkuningriik 29,6 27,4 29,7 26,9 31,2 32,6 31,2 30,3 27,2 27,4 29,9
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Akronüümid ja lühendid 
ESPN – Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustik 
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Mõisted 
Eeltingimused – ühissätete määruses fikseeritud eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriumidel põhinevad tingimused, mida käsitletakse kui ELi toetuse tulemusliku ja 
tõhusa kasutamise nõutavaid eeltingimusi kõikide Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide puhul. Programmitöö perioodi 2014–2020 Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavade 
ettevalmistamisel pidid liikmesriigid hindama nende tingimuste täitmist. Täitmata 
jätmise korral tuli koostada tegevuskavad, et tagada tingimuste täitmine 
31. detsembriks 2016. 

Euroopa poolaasta – ELi majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel. See on 
osa Euroopa Liidu majanduse juhtimise raamistikust. Tsükli keskmes on iga aasta 
esimesed 6 kuud – sellest ka nimetus „poolaasta“. Euroopa poolaasta jooksul viivad 
liikmesriigid oma eelarve- ja majanduspoliitika kooskõlla ELi tasandil kokku lepitud 
eesmärkide ja eeskirjadega. 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas – samba eesmärk on anda kodanikele uusi ja 
tõhusamaid õigusi, mis tuginevad 20 peamisele põhimõttele. Euroopa Parlament, 
nõukogu ja Euroopa Komisjon kuulutasid samba ühiselt välja 17. novembril 2017 
Göteborgis toimunud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel. 
Euroopa sotsiaalõiguste sambas kindlaks määratud põhimõtete ja õiguste järgimine on 
Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade 
ühine ülesanne. 

Euroopa statistikasüsteem – partnerlus liidu statistikaasutuse (komisjon (Eurostat)), 
liikmesriikide statistikaametite ja muude riigiasutuste vahel, kes vastutavad igas 
liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. Partnerlus 
hõlmab ka EMP ja EFTA riike. Liikmesriigid koguvad andmeid ja koostavad statistikat nii 
enda kui ka ELi jaoks. Euroopa statistikasüsteem toimib võrgustikuna, kus Eurostatil on 
juhtroll statistika ühtlustamisel tihedas koostöös liikmesriikide statistikaametitega. 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid – Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Neid haldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja ELi 
liikmesriigid. 

Laste vaesus – näitab nende laste (0–17-aastaste) osakaalu Euroopa Liidus, kes on 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Lapsed on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus, 
kui nad elavad leibkonnas, mis vastab vähemalt ühele järgmisest kolmest tingimusest: 
on sotsiaalseid siirdeid arvestamata suhtelises vaesuses (rahaline vaesus) või suures 
materiaalses puuduses või selle tööhõive määr on väga madal. 
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Partnerlusleping – Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigi vahel programmitöö perioodiks 
2014–2020 sõlmitud lepingud. Neis määratakse kindlaks, kuidas riigi ametiasutused 
kavatsevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid kasutada, ning 
esitatakse iga riigi strateegilised eesmärgid ja investeerimisprioriteedid, mis on seotud 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ 
üldeesmärkidega. Partnerluslepingud hõlmavad muu hulgas kokkuvõtlikku hinnangut 
kohaldatavate eeltingimuste täitmise kohta või juhul, kui kõnealused eeltingimused ei 
ole täidetud, siis võetavaid meetmeid, vastutavaid asutusi ja nimetatud meetmete 
rakendamise ajakava ning nende meetodite ja mehhanismide kirjeldust, mis aitavad 
tagada tulemusraamistike järjepideva toimimise. Lepingud valmistavad ette 
liikmesriigid dialoogis komisjoniga ja komisjon peab need heaks kiitma. 

Rakenduskava – rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja 
konkreetsed eesmärgid ning vahendite (ELi ning riigi avaliku ja erasektori 
kaasrahastamise) kasutamine projektide rahastamiseks asjaomasel perioodil, mille 
pikkus on üldiselt seitse aastat. Rakenduskava rahalised vahendid võivad pärineda 
Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist ja/või Euroopa Sotsiaalfondist. 

Riigipõhised soovitused – Euroopa Komisjoni poolt iga riigi kohta koostatud 
dokumendid, milles analüüsitakse riigi majanduslikku olukorda ja antakse soovitusi 
meetmete kohta, mida ta peaks võtma 12–18 kuu jooksul. 

Sotsiaalkaitsekomitee – tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste 
nõukogu (EPSCO) ministritele nõu andev poliitikakomitee. 

Strateegia „Euroopa 2020“ – ELi kasvustrateegia kriisist taastumiseks järgmiseks 
kümneks aastaks; strateegia on jaotatud viieks põhieesmärgiks, mis hõlmavad 
tööhõivet, teadus- ja arendustegevust, kliimat/energiat, haridust ning sotsiaalset 
kaasatust ja vaesuse vähendamist. 

Suhtelise vaesuse määr on mõiste „vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr“ 
allmõiste – suhtelise vaesuse määr on nende inimeste osakaal, kelle 
ekvivalentnetosissetulek (arvestamata sotsiaalseid siirdeid) on allpool suhtelise 
vaesuse piiri, milleks on 60% riigi ekvivalentnetosissetuleku mediaanist (arvestamata 
sotsiaalseid siirdeid). 

Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht – vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr 
vastab nende inimeste koguarvule, kes on vaesuse ohus või suures materiaalses 
puuduses või elavad väga väikese tööhõive määraga leibkonnas. Isikuid võetakse 
arvesse ainult üks kord, isegi kui nende olukord vastab mitmele allnäitajale. Vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr – vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate 
inimeste osakaal kogu elanikkonnast – on strateegias „Euroopa 2020“ sätestatud 
vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamise jälgimise põhinäitaja. 
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Valdkondlik eesmärk – partnerluslepingute struktuurielement. See on õigusaktides 
eelnevalt kindlaks määratud ja hõlmab eesmärke, mida Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid peaksid toetama. Valdkondlikud eesmärgid on seotud ELi tasandi 
strateegiliste eesmärkidega. 



EUROOPA KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ERIARUANDELE 

„VÕITLUS LASTE VAESUSE VASTU – KOMISJONI TOETUST ON VAJA PAREMINI 

SUUNATA“ 

KOKKUVÕTE 

VI. Komisjoni soovitus kui õiguslik vahend annab poliitilise aluse kõnealuses valdkonnas Euroopa

Liidu tasandil tehtavaks koostööks, austades samal ajal liikmesriikide pädevust selles valdkonnas.

VII. Euroopa sotsiaalõiguste samba roll on suurem kui pelgalt teadlikkuse tõstmine sotsiaalpoliitikast.

Sammas on ELi tasandi poliitikavahendite, sealhulgas Euroopa poolaasta ja rahastamisvahendite jaoks

nagu suunanäitaja.

See on juba andnud mitu konkreetset tulemust, nagu töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiiv, 

läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv ning soovitus sotsiaalkaitsele juurdepääsu 

kohta. 

Samuti on komisjon kohustunud võtma 2021. aastal samba edasiseks rakendamiseks vastu 

tegevuskava. 

VIII. Komisjon suhtub Euroopa poolaasta protsessi kaudu vaesuse vähendamisse äärmiselt tõsiselt. Ta

on suurendanud tähelepanu sotsiaalküsimustele, lõimides Euroopa sotsiaalõiguste samba ja

sotsiaalvaldkonna tulemustabeli Euroopa poolaastasse. Lisaks riigipõhistele soovitustele, mis on

suunatud konkreetselt sotsiaalkaitsesüsteemi toimimisele, on paljud soovitused aastate jooksul

käsitlenud tööhõivet, oskuste omandamist, täiskasvanuharidust, lapsehoidu ja tööturult enim eemale

jäänute aktiveerimist. Kõik need on vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vähendamisel olulised.

IX. Jagatud eelarve täitmisel tuleb liikmesriikidele esitatavate seirenõuete puhul leida tasakaal ühest

küljest rahaliste vahendite rakendamise kohta õigete andmete kogumise vajaduse ning teisest küljest

toetusesaajate ja programme haldavate ametiasutuste ülekoormamise vältimise vahel. Euroopa

Sotsiaalfondi (ESF) praegune seireraamistik võimaldab saada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse

vähendamiseks eraldatud ja kasutatud vahendite kogusummade kohta täpseid andmeid, mis ei ole

siiski vanuse- ja sihtrühmade kaupa liigitatud. Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi

(FEAD) seireraamistik võimaldab aga saada hinnangulisi andmeid nende laste arvu kohta, kes saavad

fondist toidu- ja/või materiaalset abi.

Järgmist mitmeaastast finantsraamistikku silmas pidades tegi komisjon 27. mail 2020 ettepaneku, et 

kõik liikmesriigid eraldaksid laste vaesuse vähendamiseks 5 % oma Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 

vahenditest, mis kuuluvad jagatud eelarve täitmise alla. Samuti on tehtud ettepanek võtta kasutusele 

spetsiaalne näitaja alla 18-aastaste ESF+ meetmetes osalejate arvu kajastamiseks. 

X. Komisjon rõhutab, et tema algatuste mõju riikide poliitikale on raske hinnata, kuid alates lastesse

investeerimist käsitleva soovituse vastuvõtmisest 2013. aastal on laste vaesus kogu ELis vähenenud.

Mitmes liikmesriigis on suurendatud lastega perede sissetulekutoetust ja selle põhjuseks võib pidada

komisjoni 2013. aasta soovitust. Kuigi praeguses strateegilises ja seireraamistikus ei suunatud ELi

rahalisi vahendeid otseselt vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele lastele (v.a FEAD),

pööravad ESF, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

(EAFRD) käesoleval rahastamisperioodil (2014–2020) vaesuse vähendamisele rohkem tähelepanu kui

eelmisel rahastamisperioodil (2007–2013).



Komisjon suhtub vaesuse vähendamisse väga tõsiselt. Seoses Euroopa majanduse taastekava raames 

käivitatud algatusega REACT-EU tegi komisjon ettepaneku, et ESFile eraldatavaid lisavahendeid 

tuleks kasutada eelkõige muu hulgas meetmete jaoks, millega vähendatakse laste vaesust. 

Mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 käsitlev muudetud ettepanek sisaldab ESF+ puhul nõuet, 

et iga liikmesriik peab eraldama 5 % oma ESF+ vahenditest laste vaesuse vähendamise meetmetele. 

Nende vahenditega toetatakse otseselt ka tulevase lastegarantii algatuse rakendamist, mille kohta 

komisjon esitab ettepaneku 2021. aastal. 

XI. Esimene taane. Komisjon nõustub soovitusega lisada laste vaesuse vähendamisega seotud

meetmed Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavasse.

Teine taane. Komisjon nõustub selle soovitusega. Komisjon on COVID-19 kriisi sotsiaal-

majanduslike tagajärgede käsitlemisel jätkuvalt pühendunud inimeste, sealhulgas laste päästmisele 

vaesusest, tegeledes vaesusriskide põhjustega. 

Kolmas taane. Komisjon nõustub selle soovitusega. Komisjoni ettepanekus ESF+ kohta nähakse ette, 

et laste vaesuse vähendamiseks tuleks eraldada 5 % ESF+ riigi tasandi vahenditest, mis tuleks 

kavandada erieesmärkide v ja vii–x raames, ning et seireraamistikku lisatakse lapsi käsitlevad 

erinäitajad. Komisjon ei saa siiski nõukogu ja Euroopa Parlamendiga peetavate läbirääkimiste 

tulemusi ette määrata. 

Neljas taane. Komisjon nõustub selle soovitusega. Ettevalmistuste esimene etapp on juba lõpule 

viidud. Kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega teeb komisjon praegu vajalikke toiminguid ja 

kogub teavet, et tagada tulevase lastegarantii algatuse hea ettevalmistamine. 

SISSEJUHATUS 

04. Komisjon on juba käivitanud mitu algatust, et suunata ELi vahendite kasutamine ümber viiruse

leviku tõkestamiseks. Ta on teinud ettepaneku võtta meetmeid koroonaviirusele reageerimise

investeerimisalgatuse (CRII) ja CRII+ pakettide raames, mis on nüüdseks vastu võetud, võimaldades

täielikku paindlikkust kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames kättesaadavate

vahendite ümbersuunamisel koroonaviirusele reageerimiseks.

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus ühtekuuluvuse huvides ja Euroopa territooriumidele antava 

taasteabi kohta (REACT-EU) põhineb CRII-l ja CRII+-l ning toetab märkimisväärselt sotsiaalseid ja 

tööhõivealaseid eesmärke. Selle alusel eraldatakse ERFile, ESFile ja FEAD-le kokku 55 miljardi euro 

ulatuses lisavahendeid. REACT-EU abil saab muu hulgas vähendada (noorte) töötust ja vaesust. 

Lisaks sellele tegi komisjon ettepaneku tugevdada mõlemat mõõdet ka oma muudetud ettepanekus 

ESF+ kohta, milles nõutakse, et liikmesriigid suunaksid vähemalt 5 % oma ESF+ eraldistest laste 

vaesuse vähendamiseks ja 15 % noorte töötuse vähendamiseks, kui see probleem on liikmesriigis eriti 

terav. 

TÄHELEPANEKUD 

14. Lastesse investeerimist käsitlev soovitus võeti vastu Euroopa Ülemkogu algatusel. Ajavahemikul

2010–2012 korraldasid nõukogu eesistujariigid Belgia ja Küpros kaks suurt konverentsi laste vaesuse

teemal. Ekspertide ja vabaühenduste koostatud taustdokumentides osutati juba soovituse esialgsele

alusele ja sillutati teed elementidele, millest edaspidi moodustusid soovituse kolm sammast.

19. Soovitust on kasutatud poliitika rakendamise tegevuskavana. Seda kasutati ühe mõjurina Euroopa

struktuuri- ja investeerimisfondide 2013.–2014. aasta programmitöö läbirääkimistel ning praegu



kasutatakse seda Euroopa poolaastat käsitlevatel iga-aastastel aruteludel, mille raames saavad kõik 

liikmesriigid struktureeritud viisil olulisi juhiseid. 

Komisjon on koordineerinud liikmesriikide tegevust Euroopa poolaasta, sotsiaalkaitsekomitee, avatud 

koordinatsiooni meetodi ja vastastikustele hindamistele pühendatud spetsiaalsete seminaride kaudu. 

Tuleb märkida, et soovitus on väga üksikasjalik ja sellel on Euroopa poolaasta kontekstis alati olnud 

teatav roll. Soovitus on toiminud tegevuskava ja suunisena ning see on kooskõlas ELi pädevusega 

kõnealuses valdkonnas; sisuliselt on tegemist avatud koordinatsiooni meetodi rakendamisega. 

Komisjon on loonud ka lastesse investeerimise Euroopa platvormi (EPIC), et hõlbustada üksteiselt 

õppimist ja parimate tavade vahetamist. Samuti on komisjon korraldanud 13 liikmesriigis tehnilisi 

seminare, et tutvustada soovitust ja anda juhiseid seose loomiseks Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega. 

21. Komisjon julgustab sotsiaalpoliitikas avatud koordinatsiooni meetodi kaudu liikmesriike õppima

üksteiselt ja võtma meetmeid, mis on teistes liikmesriikides edukaks osutunud. Parimate tavade

edendamiseks ja liikmesriikide poliitika suunamiseks kasutatakse ühe vahendina ka Euroopa tööhõive

ja sotsiaalarengu aruandeid.

23. Komisjon jälgib algatuste rakendamist. Mitmel korral tutvustati neid algatusi erinevatel komisjoni

korraldatud üritustel. Kuna igal liikmesriigil on oma eripärad ja lastega seotud meetmeid rakendatakse

kohalikul tasandil, kopeeritakse ühe liikmesriigi algatusi teistes liikmesriikides väga harva, kuid neist

saadakse inspiratsiooni.

32. Komisjoni talituste töödokumendis SWD(2017) 0258 final „Taking stock of the 2013

Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage”“ hindas komisjon

soovitust ja tõendas selle mõju Euroopa poolaastale ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide

2014.–2020. aasta programmidele.

34. Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustiku (ESPN) uuringul oli Euroopa poolaasta aruteludes üksnes

kaudne roll. Komisjon märgib, et ESPNi uuring esitati pärast seda, kui komisjoni talituste 2017. aasta

töödokument 2013. aasta soovituse rakendamise kohta (SWD(2017) 0258 final) oli juba valminud.

Komisjon kasutab seda uuringut lastegarantii algatuse ettevalmistamisel tehtava analüütilise töö

raames.

35. Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisega tegelevad eri tasandite osalised, sealhulgas

Euroopa Parlament ja nõukogu, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, tööturu osapooled ja

kodanikuühiskond. Dokumendi põhjenduses 17 märgitakse, et Euroopa sotsiaalõiguste samba

rakendamine on ühine poliitiline kohustus ja vastutus. Euroopa sotsiaalõiguste sammast tuleks

asjaomaste pädevuste piires rakendada nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil, võttes nõuetekohaselt

arvesse riikide sotsiaal-majandusliku keskkonna erinevusi ja riiklike süsteemide mitmekesisust,

sealhulgas tööturu osapoolte rolli, ning järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

36. Samba põhimõtete eesmärk on käivitada meetmed asjakohasel tasandil kooskõlas pädevuste

jaotusega ELi ja selle liikmesriikide vahel, tagades ühtlasi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse

põhimõtte järgimise.

Komisjoni ühine vastus punktidele 39 ja 40 

Mistahes vormis vaesuse leevendamine eeldab ulatuslikku ja terviklikku lähenemisviisi. Lastesse 

investeerimist käsitlevas soovituses kutsutakse üles töötama laste vaesuse vähendamiseks välja 

integreeritud strateegiaid, mis tuginevad kolmele sambale: piisavad vahendid, taskukohased 

kvaliteetteenused ja laste õigus osaleda. Euroopa sotsiaalõiguste sammas ei hõlma üksnes juurdepääsu 



alusharidusele ja lapsehoiule (mis on seotud põhimõttega 11), vaid ka vajadust toetada lapsevanemate 

osalemist tööturul, piisavat elatustaset toetuste abil, võrdseid võimalusi hariduse kaudu, sealhulgas 

haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise poliitikat, ning juurdepääsu kvaliteetsetele 

tervishoiusüsteemidele ja eluasemetele. Need on seotud Euroopa sotsiaalõiguste samba 

põhimõtetega 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 19 ja 20.  

42. Komisjoni talituste töödokument SWD(2017) 0201 final sisaldab teavet Euroopa sotsiaalõiguste

samba kohaldamisala ja sellega tehtud muudatuste kohta.

Sotsiaalõiguste samba kohaselt on kõigil lastel õigus kvaliteetsele alusharidusele ja lapsehoiule. 

Peale selle rõhutatakse samba puhul alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediga seotud tahke, mille all 

mõeldakse juurdepääsu, tööjõu, õppekava, järelevalve, hindamise ja juhtimisega seotud tahkude 

kombineerimist. Üldiselt kättesaadav ja kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid on kasulik kõigile lastele 

ja eelkõige ebasoodsatest oludest pärit lastele.  

Sambas sätestatakse lapse õigus olla kaitstud vaesuse eest, mis tähendab, et igal lapsel peab olema 

juurdepääs ulatuslikele ja terviklikele meetmetele, mis on esitatud Euroopa Komisjoni 2013. aasta 

soovituses lastesse investeerimise kohta. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamine saavutatakse 

kõige tõhusamalt integreeritud strateegiate abil. Sihipärased meetmed peaksid näiteks hõlmama 

juurdepääsu piisavatele vahenditele, rahaliste ja mitterahaliste hüvitiste kombinatsiooni, mis 

võimaldaks lastele piisava elatustaseme, juurdepääsu taskukohastele kvaliteetteenustele hariduse, 

tervise, eluaseme, perekondade toetamise ning perekondliku ja kogukondliku hoolduse valdkonnas, 

samuti õiguskaitset ja laste toetamist nende elu mõjutavate otsuste tegemisel.  

Lisaks antakse põhimõtte 11b kohaselt ebasoodsatest oludest pärit lastele (nt roma lapsed, 

lapsrändajad või etnilisse vähemusse kuuluvad lapsed, erivajaduste või puuetega lapsed, 

asendushooldusel olevad lapsed ja tänavalapsed, vangistatud vanemate lapsed ning lapsed suure 

vaesusriskiga leibkondades) õigus erimeetmetele, nimelt tõhustatud ja sihipärasele toetusele, et tagada 

nende võrdne juurdepääs sotsiaalõigustele ja nende õiguste kasutamine.  

44. Samba rakendamise edasiseks tõhustamiseks on komisjon alustanud tööd Euroopa sotsiaalõiguste

samba tegevuskavaga. Sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava on president von der Leyeni

üks prioriteete. Komisjon esitas 2020. aasta jaanuaris teatise, milles kirjeldatakse samba rakendamise

tegevuskava saavutamise protsessi ning millega algatati laiaulatuslik arutelu kõigi ELi liikmesriikide

ja piirkondadega ning kõigi partneritega. Tegevuskava on kavas esitada 2021. aasta alguses.

46. 27. mail tegi komisjon ettepaneku, et kõik liikmesriigid eraldaksid laste vaesuse vähendamiseks

5 % oma ESF+ vahenditest, mis kuuluvad jagatud eelarve täitmise alla.

55. Komisjon rõhutab, et liikmesriikidele, kus mõni näitaja on halvenenud, ei esitata soovitusi

automaatselt. Komisjon võtab arvesse sotsiaalarengut, liikmesriigi rakendatavat poliitikat ja

edusamme asjakohaste reformide elluviimisel. Peale selle on paljudes aastate jooksul antud

riigipõhistes soovitustes käsitletud tööhõivet, oskuste omandamist, täiskasvanuharidust, lapsehoidu ja

tööturult enim eemale jäänute integreerimist. Need kõik on vaesuse, sealhulgas laste vaesuse

vähendamisel olulised. Selle tulemusena on toimunud vaesuse vähendamisel pärast majandus- ja

finantskriisi aegset 2012. aasta haripunkti märkimisväärne edasiminek ning vaesuse või sotsiaalse

tõrjutuse ohus olevate inimeste osakaal on kahanenud tunduvalt allapoole kriisieelset taset.

2018. aastal oli EL 27s vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 19,9 miljonit last (alla 16-aastased) ehk

3,1 miljonit vähem võrreldes 2012. aasta haripunktiga ja 2 miljonit vähem kui enne kriisi

(2008. aastal).



Komisjoni ühine vastus punktidele 55 ja 56 

Kvantitatiivsed hindamised on komisjoni analüüsi osa, kuid need ei vii automaatselt riigipõhiste 

soovituste andmiseni. Riigipõhiste soovituste eelnõude koostamisel tuleb arvesse võtta riigipõhiseid 

olusid ja asjaomase liikmesriigi ees seisvate probleemide laiaulatuslikumat ülevaadet, aga ka Euroopa 

konteksti. 

58. Laste vaesuse vähendamiseks on vaja rakendada lastele ja nende perekondadele keskenduvat

integreeritud strateegiat, sealhulgas teha kindlaks ja kõrvaldada vanemate tööturul osalemise ja

sotsiaalse kaasatuse struktuursed takistused, ühendada ennetamine ja toetamine, püüda edendada kõigi

laste arengut ja heaolu ning eelkõige parandada kõige haavatavamate isikute olukorda. Seejuures tuleb

hoolikalt kooskõlastada mitmesuguseid poliitikaeesmärke ja -vahendeid, nagu mõlema vanema

tööturul osalemise toetamine, palkade ja sissetulekute suurendamine, asjakohase töö- ja eraelu

tasakaalustamise poliitika rakendamine ning perede kasutatavatele teenustele juurdepääsu tagamine.

Sellega seoses on laste vaesuse vähendamiseks antud riigipõhiseid soovitusi sissetulekutoetuse,

sotsiaalkaitse tõhususe, kaasava hariduse, negatiivsete rahaliste stiimulite ning lapsehoiule ja

tervishoiule juurdepääsu kohta.

63. Komisjoni ettepanek ESFi ja ERFi määruste kohta võeti vastu 11. juunil 2011 ehk tükk aega enne

2013. aasta soovitust. Kuigi ELi rahalised vahendid ei ole otseselt suunatud vaesuse või sotsiaalse

tõrjutuse ohus olevatele lastele (v.a FEAD), on ESF, ERF ja EAFRD pööranud käesoleval

rahastamisperioodil (2014–2020) suuremat tähelepanu vaesuse, sealhulgas laste vaesuse

vähendamisele.

70. Komisjoni seisukohti käsitlevad dokumendid koostati kaks aastat enne soovituse vastuvõtmist.

Siiski kasutati soovitust ühe mõjurina Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2013.–2014. aasta

programmitöö läbirääkimistel. Rumeenias ja Itaalias käsitletakse laste vaesust integreeritult nii

riiklikes kui ka piirkondlikes rakenduskavades. Näiteks meetmed, mida kaasrahastatakse ESFist ja

FEADst ning ESFist ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist, on suunatud saatjata alaealistele.

Sotsiaalse kaasatuse rakenduskava alusel toetatakse peale miinimumsissetuleku kavaga seotud

teenuste ka konkreetseid projekte, mille eesmärk on lõpetada laste hooldeasutusse paigutamine, mis

on sageli tingitud vaesusest.

Täpsemalt rahastatakse Itaalias sotsiaalse kaasatuse riikliku rakenduskava alusel sotsiaalteenuseid, et 

toetada alaealisi ja nende perekondi (nt sotsiaal-hariduslik toetamine, vanemluse toetamine ja 

perelepitusteenused). Lisaks hõlmavad need teenused toetust keerukate vajadustega vanematele ja alla 

1000-päevaste lastega leibkondadele. Seirevormidel tuleb märkida alaealiste arv toetusesaajate 

leibkonnas. Kasvanud on nende alaealiste arv, kelleni on selliselt viimastel aastatel jõutud. Samuti on 

Itaalia rakenduskava 3. tegevussuuna raames võetud meetmeid, mis on otseselt suunatud 

haavatavatele alaealistele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikele, saatjata alaealistele ja noortele 

rändajatele. Täiendavate meetmetega toetatakse roma kogukondade lapsi 13 suurlinnas, et võidelda 

haridussüsteemist varakult lahkumise vastu ning toetada lapsi hariduse ja alushariduse saamisel. 

71. Komisjonil ei ole õiguslikku volitust kehtestada täiendavaid sihtotstarbeid, mida ei ole määrustega

ette nähtud.

74. ESFi ühised näitajad ei kajasta konkreetset liiki toetusi, vaid vastavad ESFi toetuse rakendusalale,

et vähendada halduskoormust asjakohase tasemeni. Kui korraldusasutused investeerivad ESFi

vahendeid laste vaesuse vähendamisse, näevad nad tavaliselt rakenduskavas ette rakenduskavapõhise

näitaja.



Andmed ESFist rahastamise kohta on kättesaadavad sekkumiskategooriate kaupa ning 

sekkumiskategooriad vastavad investeerimisprioriteetidele. See võimaldab kvantifitseerida 

lapsehoiule ja laste haridusele eraldatud rahalisi vahendeid; andmeid laste vaesuse vähendamiseks 

eraldatud rahaliste vahendite kohta siiski ei ole, sest puudub konkreetne laste vaesusega seotud 

investeerimisprioriteet.  

79. Näitajaid käsitlev sotsiaalkaitsekomitee allrühm võttis laste materiaalse puuduse näitaja vastu

2018. aasta märtsis, lähtudes 2014. aastast, s.o ainsast aastast, mille kohta laste puudust kajastavaid

andmeid oli tolleks hetkeks kogutud, ja avaldades andmeid ainult selle aasta kohta. Kooskõlas

Euroopa statistika tegevusjuhisega on rakendatud esialgset avaldamist, kuid pidev ja täielik

avaldamine ja analüüs algab kolmeaastase tsükli jooksul andmete avaldamisega vaatlusaasta 2021

kohta.

Laste materiaalse puuduse näitaja väljakuulutamise ja selle vastuvõtmise vaheline aeg oli vajalik 

näitaja usaldusväärsuse tagamiseks, kasutades sissetulekuid ja elamistingimusi käsitleva ELi statistika 

(EU-SILC) moodulite mitut tulemuste kogumit; sellest tulenes ka vajadus oodata ära 2014. aasta 

mooduli tulemused (mis said kättesaadavaks viivitusega). Puuduse näitaja usaldusväärsuse tagamiseks 

tehti üksikasjalikud uuringud. Uuringute tulemuste saamisel kasutati ära mooduli tulemusi ja töötati 

näitaja lõplikult välja. 

Kolmeaastane intervall on märkimisväärne edasiminek. Kahe mõõtmise vahel võib ette näha muude 

näitajate (nt puudus elanikkonnas üldiselt) muutusi ning lastega seotud andmete ja teiste muutujate (nt 

eristatud sotsiaaltoetused, sh peretoetused, mille kohta kogutakse EU-SILCi raames andmeid määruse 

(EL) 2019/1700 alusel alates 2021. aastast) vahelisi korrelatsioone, mis võimaldavad anda esimesed 

hinnangud laste olukorra muutumisele. 

80. Kahe näitaja – puudustkannatavate laste näitaja (17 elemendist puudub 3) ja suure materiaalse

puuduse üldnäitaja (9st üldiselt erinevast elemendist puudub 4) – võrdlemine ei ole metodoloogiliselt

kuigi asjakohane.

See on osaliselt tingitud asjaolust, et puudustkannatavate laste näitaja määrati kindlaks (3 elementi 

17st valitud puudust kajastavast elemendist) seoses puuduse näitajaga (arvesse võetavast 9 elemendist 

puudub 3) ning seda tuleb võrrelda pigem selle näitajaga kui suure puuduse näitajaga (mille 

9 elemendist puudub 4), mis on suhtelise vaesuse määra allkomponent. 

Komisjoni ühine vastus punktile 83 ja 6. selgitusele 

Riiklikud näitajad tulenevad riikide valikutest, kuid enamikul juhtudel on suundumused aja jooksul 

sarnased suhtelise vaesuse määra suundumusega, isegi kui tasemed on erinevad. 

85. Komisjon esitab tulevase lastegarantii algatuse ettepaneku 2021. aastal.

86. Kolmas taane. Kolmas etapp algab 2020. aasta suvel ja kestab kaks aastat. Kolmas etapp hõlmab

mitut Bulgaarias, Horvaatias, Kreekas ja Itaalias rakendatavat katseprojekti, riikliku poliitika ja

programmide süvaanalüüse ning laste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust käsitlevate riiklike tegevuskavade

väljatöötamist Hispaanias, Leedus, Saksamaal, Bulgaarias, Horvaatias, Itaalias ja Kreekas.

88. Lastegarantiid ettevalmistava tegevuse esimese etapi (teostatavusuuring) üldeesmärk on

analüüsida võimaliku lastegarantii kava ülesehitust, teostatavust ja juhtimist ELi liikmesriikides. Selle

aluseks on liikmesriikides praegu kasutusel olevad ja teostatavad meetmed ning see annab ulatuslikku

teavet haavatavate laste eri rühmade teenustele juurdepääsu kohta.



Komisjon teeb praegu vajalikke toiminguid ja kogub teavet, et tagada tulevase lastegarantii algatuse 

hea ettevalmistamine kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega.  

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

92. Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kohta võeti vastu enne

soovituse esitamist. Seetõttu ei käsitleta praeguses seireraamistikus otseselt vaesuse ja sotsiaalse

tõrjutuse ohus olevaid lapsi (v.a FEAD).

Siiski pöörasid ESF, ERF, FEAD ja EAFRD käesoleval rahastamisperioodil (2014–2020) vaesuse ja 

eelkõige laste vaesuse vähendamisele suuremat tähelepanu kui eelmisel rahastamisperioodil (2007–

2013). 

93. Komisjon on pärast soovituse vastuvõtmist täheldanud liikmesriikides laialdasemat arusaamist

vajadusest investeerida rohkem alushariduse ja lapsehoiu teenustesse ning mitu liikmesriiki (Iirimaa,

Malta, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Hispaania) on seda ka teinud.

Peale lastesse investeerimise Euroopa platvormi toetas komisjon liikmesriikide poliitikakujundajate 

vastastikust õppimist. 

1. soovitus: Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava peaks hõlmama laste vaesust

Komisjon nõustub soovitusega lisada laste vaesuse vähendamisega seotud meetmed Euroopa 

sotsiaalõiguste samba tegevuskavasse.  

Üldiselt vaesuse vähendamine ja konkreetselt laste vaesuse vähendamine on komisjoni jaoks üks 

esmatähtsaid küsimusi.  

99. Soovitusi ei anta „automaatselt“ liikmesriikidele, kelle näitajad ületavad teatavat taset või

halvenevad. Kuigi laste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht ei kuulu sotsiaalvaldkonna tulemustabeli

näitajate hulka, võiks sotsiaalsete muutuste, sealhulgas laste vaesuse ohu muutuste hindamisel võtta

arvesse tulemustabeli metoodikat (st vaadelda mitte ainult registreeritud tasemeid, vaid ka muutuste

kiirust ja suunda).

100. Euroopa poolaasta raames käsitletakse vaesuse vähendamist mitme mõõtme alusel ja soovitusi

antakse riikidele, kus nii mitmesuguste tegurite, sealhulgas vaesuse taseme ja muutuste analüüsi ning

riikliku poliitika üldise konteksti kui ka reformide edenemise hindamise põhjal on kindlaks tehtud

probleemid. Soovitused on oma olemuselt riigipõhised. Komisjon on aastate jooksul suurendanud

Euroopa poolaasta raames tähelepanu sotsiaalküsimustele, muu hulgas muutes Euroopa

sotsiaalõiguste samba ja sellega kaasneva sotsiaalvaldkonna tulemustabeli Euroopa poolaasta

lahutamatuks osaks.

Peale selle on paljudes aastate jooksul esitatud riigipõhistes soovitustes käsitletud lapsehoidu, 

haridust, tööhõivet, oskuste omandamist ning tööturult enim eemale jäänute integreerimist. 

2. soovitus: laste vaesuse küsimust tuleb analüüsida ja hinnata selgete sisesuuniste alusel

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon on COVID-19 kriisi sotsiaal-majanduslike tagajärgede käsitlemisel jätkuvalt pühendunud 

inimeste, sealhulgas laste päästmisele vaesusest, tegeledes vaesusriskide põhjustega. 



3. soovitus: suunata ja jälgida programmitöö perioodil 2021–2027 laste vaesuse vähendamiseks

tehtavaid investeeringuid

Esimene lõik. Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjoni ettepanekus ESF+ kohta nähakse ette, et laste vaesuse vähendamiseks tuleks eraldada 5 % 

ESF+ riigi tasandi vahenditest, mis tuleks kavandada erieesmärkide v ja vii–x raames, ning et 

seireraamistikku lisatakse lapsi käsitlevad erinäitajad. 

Komisjon ei saa siiski nõukogu ja Euroopa Parlamendiga peetavate läbirääkimiste tulemusi ette 

määrata. 

Teine lõik. Komisjon nõustub soovitusega. 

Tehakse ettepanek pöörata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus lastele eritähelepanu. 

Vastavalt ajavahemiku 2021–2027 määruseid käsitlevate komisjoni ettepanekute muudatustele peavad 

liikmesriigid eraldama laste vaesuse vähendamiseks vähemalt 5 % ESF+ vahenditest, mis kuuluvad 

jagatud eelarve täitmise alla. Samuti teatatakse erieesmärgi xi raames (ja praeguse FEADi eeskirjade 

kohaselt) toetust saavatest lastest (kuni 18-aastased). Me mõistame, et muude erieesmärkide puhul 

oleks selline näitaja mõttekas järgmisel perioodil, võttes arvesse muudetud ESF+ tegevusulatuse 

laiendamist. 

105. Laste puuduse näitaja kohta andmete kogumise sagedus on sätestatud määruses 2019/1700.

Määrus kiideti heaks pärast kaasseadusandjatega toimunud keerulisi läbirääkimisi, mille tulemusena

saavutati lõpuks tasakaalustatud kokkulepe. Andmete kogumise sagedus oli arutelus väga oluline

küsimus. Lõpuks jäi peale seisukoht, et arvesse tuleb võtta mitme vaesust üldiselt käsitleva näitaja

struktuurilist olemust ja et uuringu ülekoormamine ei annaks kuigivõrd lisateavet, vaid pigem

halvendaks vahendi üldist kvaliteeti, põhjustades madalamat vastamismäära.

Saavutatud lahendus (lastega seotud materiaalse puuduse näitaja kohta andmete kogumine iga kolme 

aasta järel) annab võimaluse koguda andmeid sageli ning võtab ühtlasi arvesse vastajatele ja riiklikele 

statistikaametitele tulenevat koormust. 

106. Riiklikud näitajad tulenevad riikide valikutest, kuid enamikul juhtudel on suundumused aja

jooksul sarnased suhtelise vaesuse määra suundumusega, isegi kui tasemed on erinevad. Laste

materiaalse puuduse näitajate kasutuselevõtmine võimaldab teha riikidevahelisi võrdlusi.

107. Lastegarantii poliitikaalgatus töötatakse välja komisjoni presidendi poliitiliste suuniste alusel.

Järgmist mitmeaastast finantsraamistikku silmas pidades tegi komisjon 27. mail 2020 ettepaneku, et

kõik liikmesriigid eraldaksid laste vaesuse vähendamiseks 5 % oma ESF+ vahenditest, mis kuuluvad

jagatud eelarve täitmise alla.

4. soovitus: tagada, et tulevase Euroopa lastegarantii poliitikaalgatuse ettevalmistamiseks on

tehtud vajalikud toimingud ja kogutud piisavalt teavet

Komisjon nõustub soovitusega. 

Ettevalmistuste esimene etapp on juba lõpule viidud. Kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega 

teeb komisjon praegu vajalikke toiminguid ja kogub teavet, et tagada tulevase lastegarantii algatuse 

hea ettevalmistamine.  



Lisaks juba olemasolevatele andmeallikatele, sealhulgas Eurostati andmetele, tuleb lastegarantii 

käimasoleva mitmeaastase ettevalmistava tegevuse raames põhjalikult analüüsida lastegarantii 

algatuse ülesehitust, teostatavust ja juhtimist ELi liikmesriikides. Seda võetakse komisjoni 

ettevalmistavas töös arvesse. Samuti teeb komisjon vajaliku analüüsi, et toetada lastegarantii algatuse 

arendamist, ning konsulteerib kõigi asjaomaste sidusrühmadega. 
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Laste vaesus on ELis endiselt suur probleem, kuna peaaegu iga 
neljas laps on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Uuringutes 
on korduvalt esile toodud, et suhteliselt väikese rahastamiskuluga 
investeeringute tegemine lapsepõlves võib anda tulu kogu eluks. 

Otsustasime selle auditi läbi viia, kuna laste vaesuse vastu 
võitlemine on paljudes liikmesriikides jätkuvalt keeruline 
ülesanne. Meie eesmärk oli välja selgitada, kas Euroopa Komisjon 
on toetanud tõhusalt liikmesriikide püüdlusi laste vaesuse 
vähendamisel. 

Leidsime, et komisjoni õiguslikult mittesiduvate dokumentide 
tähtsus on oma olemuselt piiratud, kuid tema käsutuses on 
võimsamaid vahendeid. Kuna aga teavet, mis oleks otseselt 
seotud laste vaesusega, ei ole, oli peaaegu võimatu hinnata, kas 
need aitasid tõhusalt kaasa liikmesriikide jõupingutustele laste 
vaesuse vähendamisel. 

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.
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