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Pressmeddelande 
Luxemburg den 3 april 2019 

EU:s program säkerställer livsmedelsbistånd till dem 
som har det sämst ställt, men hur det bidrar till 
social delaktighet har ännu inte påvisats, säger EU:s 
revisorer 

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) bidrar till medlemsstatern  
strategier för att lindra fattigdomen, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men d  
finansierar fortfarande främst livsmedelsbistånd och är inte alltid inriktad på de mest extrema 
formerna av fattigdom. Hur den bildar en brygga till social delaktighet har ännu inte påvisats, 
betonar EU:s revisorer. 

Med en EU-finansiering på 3,8 miljarder euro under perioden 2014–2020 är Fead tänkt att inte ba  
vara ett program för livsmedelsbistånd utan erbjuder också materiellt bistånd i kombination med 
skräddarsydda åtgärder för social delaktighet. Revisorerna bedömde om utformningen av Fead gö  
att den på ett ändamålsenligt sätt bidrar till att lyfta de personer som har det sämst ställt i EU ur 
fattigdom och öka deras sociala delaktighet. De granskade Belgiens, Tjeckiens, Tysklands, Spaniens  
Frankrikes, Italiens, Polens, Rumäniens och Slovakiens program. 

Trots att Fead innehåller ett tydligt mål för social delaktighet, konstaterade revisorerna att den 
fortfarande primärt är ett program för livsmedelsbistånd, eftersom över 80 % av dess budget går t  
sådant stöd. Fead är dock mycket uppskattad av de aktörer som arbetar med dem som har det säm  
ställt, och revisorerna anser också att Fead är ett viktigt instrument för att säkerställa att 
livsmedelsbistånd och materiellt bistånd tillhandahålls.  

Revisorerna anger vilka möjligheter Fead erbjuder medlemsstaterna att uttryckligen främja social 
delaktighet. Men endast fyra medlemsstater hade valt att koncentrera sina program på åtgärder f  
social delaktighet, vilket bara motsvarar 2,5 % av fonden. Dessutom övervakas inte hur framgångs  
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de åtgärderna är eftersom det saknas kvantitativa uppgifter. Hur fonden bidrar till att lindra 
fattigdomen har därför ännu inte påvisats, konstaterar revisorerna. 

”Trots det allmänna välståndet i Europa, riskerar nästan var fjärde person i EU fortfarande att 
drabbas av fattigdom eller social utestängning”, sade George Pufan, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Fead är ett välkommet politiskt instrument för att 
försöka råda bot på denna oacceptabla situation. Men för att Fead ska bli verkligt ändamålsenlig o  
ge ett större mervärde, måste den tydligt riktas till de mest behövande och mot de mest extrema 
formerna av fattigdom.” 

Att stödet målinriktas är nödvändigt, särskilt med tanke på de begränsade budgetresurserna. Det 
bidrar till att öka stödets effekter och underlättar övervakning. Mål fastställs dock inte alltid, och 
hälften av de bedömda medlemsstaterna kanaliserar inte stödet till någon specifik sårbar grupp el  
typ av fattigdom. Revisorerna varnar för att allt detta sannolikt leder till att finansieringen sprids u   

Till perioden 2021–2027 har Europeiska kommissionen föreslagit att Fead ska integreras i den nya 
Europeiska socialfonden+ (ESF+). Mot den bakgrunden rekommenderar revisorerna att 
kommissionen och medlemsstaterna 

• bättre riktar grundläggande livsmedelsbistånd och materiellt bistånd till de mest behövand  

• garanterar åtgärder för social delaktighet för mottagare av grundläggande materiellt bistå  

• förbättrar bedömningen av den sociala delaktigheten för slutmottagare av stöd. 

 

Meddelande till redaktörer 

Fattigdomsminskning är ett viktigt politiskt inslag i Europa 2020-strategin, som fastställer målet at  
minst 20 miljoner människor ska lyftas ur risken för fattigdom eller social utestängning före 2020 
jämfört med 2008. År 2017 riskerade fortfarande 113 miljoner människor, eller 22,5 % av EU:s 
befolkning, att drabbas av fattigdom eller social utestängning. År 2008, när EU fastställde sitt 
övergripande mål, var antalet 116 miljoner. Risken är störst i specifika grupper, såsom barn och äld   

EU-program till stöd för dem som har det sämst ställt har funnits sedan 1980-talet. Det första 
programmet av det slaget var ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen.  
2014 inrättades fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), till vilken 
kommissionen har avsatt 3,8 miljarder euro som kompletteras av bidrag från medlemsstaterna, så  
den totala finansieringen uppgår till 4,5 miljarder euro under programperioden 2014–2020. Fead 
syftar till att lindra de typer av extrem fattigdom som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, barnfattigdom och livsmedelsbrist. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för an  
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för de  
civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att v  
arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 5/2019 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) g  
värdefullt stöd, men hur den bidrar till att minska fattigdomen har ännu inte fastställts finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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