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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 29. septembrī 

ES rīcība bērnu nabadzības jomā 
jāvirza mērķtiecīgāk, uzskata 
revidenti 
Ir teju neiespējami novērtēt, kā ES veicina dalībvalstu centienus mazināt bērnu nabadzību, 
secināts Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā ziņojumā. Pārbaudīto ES instrumentu 
piemērotība un ietekme ir ierobežota, jo tie nav juridiski saistoši, savukārt iedarbīgāki 
instrumenti, piemēram, Eiropas pusgads vai atbalsts no ES fondiem, reti kad pievēršas bērnu 
nabadzības problēmai tieši. Tāpēc ir grūti noteikt, vai ES rīcība sniedz efektīvu ieguldījumu šīs 
svarīgās problēmas risināšanā, norāda revidenti. 

Gandrīz katrs ceturtais bērns Eiropas Savienībā ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam. Tomēr pētījumi liecina, ka ekonomiskie ieguvumi no ieguldījuma bērnos ievērojami 
pārsniedz sākotnējās finanšu izmaksas. Eiropas Savienībā bērnu nabadzības apkarošana ir katras 
dalībvalsts ziņā. Eiropas Komisijas uzdevums ir papildināt un atbalstīt valstu darbības bērnu 
nabadzības jautājumu risināšanā, izmantojot gan juridiskos, gan finanšu instrumentus. Revidenti 
centās novērtēt, cik efektīvi ES rīcība, izmantojot šos instrumentus, ir veicinājusi dalībvalstu 
centienus. 

“Bērnu nabadzība Eiropas Savienībā joprojām ir nopietna problēma, kas neveicina ilgtspējīgu, 
iekļaujošu un taisnīgu sabiedrību. Diemžēl pēc pašreizējās Covid-19 krīzes bērnu nabadzība, 
visticamāk, kļūs vēl izplatītāka,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis Tony Murphy. “Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai turpmākais ES finansējums un politikas iniciatīvas 
bērnu nabadzības problēmas risināšanai tiktu balstīti uz ticamu informāciju nolūkā nodrošinātu 
pozitīvu ietekmi uz bērnu nabadzības līmeni Eiropas Savienībā.” 

Revidenti uzskata, ka Komisijas 2013. gada ieteikums “Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā 
loka pārraušana” bija pozitīva ES iniciatīva, lai integrēti apkarotu bērnu nabadzību. Neskatoties 
uz to, nav iespējams novērtēt, cik labi tas ir īstenots, jo trūkst izmērāmu mērķu un starpposma 
mērķrādītāju. Revidenti secina, ka Ieteikumam ir bijusi vien minimāla ietekme uz dalībvalstu 
politiku. 

https://www.eca.europa.eu/
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2017. gada Eiropas sociālo tiesību pīlārs (ESTP) ir vēl viens nesaistošs instruments, kas ir 
pieejams bērnu nabadzības apkarošanai. Revidenti atzīst, ka ESTP veicināja izpratni par sociālo 
politiku Eiropas Savienībā. Viņi atzinīgi vērtē ierosināto ESTP rīcības plānu (2021. g.) un atzīmē, 
ka rīcības plāna īstenošanai būs izšķiroša nozīme, lai sniegtu pārskatu par ESTP principu 
īstenošanā panākto progresu. 

Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību ir neatņemama stratēģijas “Eiropa 2020” daļa — tajā 
ir izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam palīdzēt vismaz 20 miljoniem personu izkļūt no nabadzības. 
Revidenti norāda, ka progress virzībā uz mērķa sasniegšanu ir bijis ierobežots un tas, visticamāk, 
netiks sasniegts. Eiropas pusgads koordinē valstu centienus sasniegt stratēģiskos mērķus, 
galvenokārt sniedzot konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI) dalībvalstīm par 
galvenajiem ekonomikas un sociālajiem jautājumiem. Taču revidenti konstatēja, ka KVAI bērnu 
nabadzības problēmai reti pievēršas nepārprotami. 

Visbeidzot, revidenti uzsver, ka kategorija “nabadzībā dzīvojoši bērni” nav skaidri noteikta kā 
ES atbalsta mērķgrupa. Nav zināms, cik liels finansējums ir piešķirts tieši bērnu nabadzības 
apkarošanai vai kas šajā jomā ir sasniegts. Raugoties nākotnē, revidenti brīdina, ka šā 
informācijas trūkuma dēļ pastāv risks, ka, izstrādājot gaidāmo Eiropas Garantiju bērniem vai 
citas politikas iniciatīvas, netiks veiktas piemērotas darbības un nebūs pieejami pietiekami 
līdzekļi. 

Lai sniegtu ieguldījumu turpmākajās ES iniciatīvās jaunajam plānošanas periodam, revidenti 
iesaka Eiropas Komisijai:  

• iekļaut tās ESTP rīcības plānā darbības un mērķus bērnu nabadzības novēršanai; 
• nodrošināt skaidrus iekšējos norādījumus attiecībā uz situācijām, kurās varētu formulēt 

KVAI, kas būtu tieši saistīts ar bērnu nabadzību; 
• novirzīt un uzraudzīt ieguldījumus bērnu nabadzības novēršanai 2021.–2027. gada 

periodā; 
• nodrošināt, ka gaidāmā Eiropas Garantija bērniem tiek balstīta uz pietiekami ticamiem 

pierādījumiem. 
 
 

Piezīmes izdevējiem  
Saskaņā ar jaunākajiem ES Statistikas biroja datiem gandrīz 23 miljoni bērnu (vecumā līdz 
18 gadiem) Eiropas Savienībā ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Tas nozīmē, 
ka šie bērni dzīvo mājsaimniecībās, kurās pastāv vismaz viens no šiem trim apstākļiem: zemu 
ienākumu izraisītas nabadzības risks, smaga materiālā nenodrošinātība un ļoti zema darba 
intensitāte. 

Īpašais ziņojums Nr. 20/2020 “Bērnu nabadzības apkarošana — Komisijas atbalsts jānovirza 
mērķtiecīgāk” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu ES 23 valodās. 

ERP nesen publicēja ziņojumu par Eiropas pusgadu, kurā mēs pārbaudījām stratēģiju 
“Eiropa 2020”, tostarp tās nabadzības mazināšanas mērķi. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 

Informācija par ERP īstenotajiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju ir sniegta šeit. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54357
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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