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Resumé
I Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) har afløst det

tidligere EU-program for støtte til de dårligst stillede (MDP). Fonden stiller
3,8 milliarder euro i EU-finansiering til rådighed i programmeringsperioden 2014-2020,
og den gennemføres på nationalt niveau gennem operationelle programmer.

II I forhold til MDP har FEAD medført to vigtige ændringer i kampen mod fattigdom.

For det første tilbyder den ikke kun fødevarehjælp, men også foranstaltninger
vedrørende materiel bistand og social inklusion. For det andet er Kommissionens
forvaltning af fonden blevet flyttet fra Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter til Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender,
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. Denne organisatoriske ændring i retning af
socialpolitik er også blevet fulgt i de fleste medlemsstater.

III Trods disse ændringer konstaterede vi dog, at FEAD grundlæggende stadig er et

fødevarestøtteprogram, da 83 % af fondens midler går til fødevarebistand. Dette
muliggøres af FEAD-grundforordningen, som tillader medlemsstaterne at finansiere
fødevarebistanden på stort set samme måde som under forgængerprogrammet MDP.
Kun fire medlemsstater har valgt at koncentrere deres programmer om specifikke
foranstaltninger til social inklusion, og de tegner sig for 2,5 % af fondens midler.

IV "De socialt dårligst stillede" er stadig en generisk term, og det er derfor op til

medlemsstaterne at definere, hvem der er mest udsat for fattigdom og skal modtage
FEAD-bistand gennem deres nationale operationelle programmer. Halvdelen af de
medlemsstater, vi undersøgte, målretter ikke bistanden mod nogen bestemt sårbar
gruppe eller fattigdomssituation. Hvis FEAD skal levere EU-merværdi sammen med
andre støtteordninger, skal den være rettes mod de mest trængende eller mod de
mest ekstreme former for fattigdom.

V Medlemsstaterne skulle supplere den materielle bistand med forskellige

foranstaltninger til social inklusion, og vi konstaterede, at der var en bred vifte af
sådanne foranstaltninger - fra uddeling af oplysningsfoldere til individualiseret bistand.
Kun nogle få medlemsstater overvåger disse foranstaltningers resultater. Deres bidrag
til at afhjælpe de værste former for fattigdom kunne derfor ikke fastslås.

VI De fire medlemsstater, der koncentrerede deres programmer om specifikke

foranstaltninger til social inklusion i stedet for fødevarebistand eller materiel bistand,
foretog en mere detaljeret overvågning på grundlag af den bedre målretning, som

5
FEAD-grundforordningen kræver. Der er dog ikke bevis nok for, at disse
foranstaltninger komplementerede lignende foranstaltninger støttet af Den
Europæiske Socialfond (ESF).

VII Med henblik på programperioden efter 2020 har Kommissionen foreslået at
integrere FEAD i den nye ESF+, som indeholder specifikke målsætninger om
bekæmpelse af materielle afsavn.

VIII Samlet set betragter vi FEAD som et relevant instrument, der har sikret levering

af fødevarer og materiel bistand til de mest trængende og komplementeret nationale
og private initiativer, men ikke nødvendigvis andre EU-initiativer. FEAD hilses også
velkommen af dem, der har med de socialt dårligst stillede at gøre. Dens bidrag til at
afhjælpe fattigdom er dog ikke fastslået. Vi fremsætter anbefalinger, der tager højde
for Kommissionens forslag vedrørende programperioden 2021-2027 og omhandler:
a)

bedre målretning af bistanden

b)

sikring af foranstaltninger til social inklusion for modtagere af elementær materiel
bistand

c)

bedre vurdering af den sociale inklusion af FEAD's endelige modtagere.
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Indledning
01 Trods Den Europæiske Unions generelle velstand er der stadig et højt niveau af

fattigdom i EU. Europa 2020-strategien er EU's dagsorden for vækst og beskæftigelse i
indeværende årti. Fattigdomsreduktion er et centralt politisk element i Europa 2020strategien, der har som mål at "løfte mindst 20 millioner mennesker ud af risikoen for
fattigdom eller social udstødelse" senest i 2020 sammenlignet med 2008. I 2017 var
113 millioner mennesker, dvs. 22,5 % af EU's befolkning, stadig truet af fattigdom eller
social udstødelse 1. I 2008, da EU fastsatte sit overordnede mål, var 116 millioner
mennesker truet. Risikoen er størst for bestemte grupper, f.eks. børn og ældre
mennesker.

02 Siden 1980'erne har EU oprettet ordninger med det formål at støtte de socialt

dårligst stillede: først programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst
stillede (MDP) og fra 2014 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst
Stillede (FEAD), som er denne revisionsberetnings emne.

MDP - Forgængerprogrammet

03 I 1987 oprettede Rådet MDP, som indebar, at offentlige interventionslagre af

landbrugsprodukter blev frigivet til medlemsstater, der ville bruge dem som
fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede i deres befolkninger. MDP, som blev
forvaltet af Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter (GD AGRI), blev en vigtig støttekilde for organisationer, der uddelte
fødevarer til socialt dårligt stillede personer. I 2010 nød over 18 millioner mennesker i
EU godt af ordningen. Den blev dog genstand for retstvister mellem medlemsstaterne.

04 MDP havde gradvist udviklet sig til en finansiel støtteordning vedrørende køb og

levering af fødevarer til de socialt dårligst stillede. Tyskland udfordrede Kommissionen
i 2008 og argumenterede for, at MDP ikke længere udsprang af den fælles
landbrugspolitik, men i stedet tacklede sociale politikker, som hører under
medlemsstaternes kompetence. Sverige støttede Tyskland i denne påstand, men
Frankrig, Italien, Spanien og Polen støttede Kommissionen. Efter politiske
forhandlinger i Rådet indgik medlemsstaterne et kompromis ved at oprette FEAD, en
ny fond uden for den fælles landbrugspolitik, som skulle erstatte MDP i den
efterfølgende programperiode. MDP-programmet fortsatte i en overgangsperiode, der

1

Ifølge GD ESTAT.
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sluttede den 31. december 2013 (så velgørenhedsorganisationerne i medlemsstaterne
kunne tilpasse sig den nye situation).

05 Vi foretog en revision af MDP i 20082. Vi anbefalede bl.a.:
o

integrering af programmet i medlemsstaternes socialpolitiske ramme

o

udvikling af specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbestemte mål samt
relevante resultatindikatorer til overvågning af programmets målopfyldelse.

FEAD - En ny tilgang til at støtte de socialt dårligst stillede

06 I 2014 erstattede FEAD MDP-ordningen. Fonden skulle sørge for en ny tilgang til

den bistand, der tilbydes de socialt dårligt stillede personer, og følge op på vores
anbefalinger. Den skulle således ikke udelukkende at være en fødevarehjælpsordning,
men også tilbyde materiel bistand kombineret med skræddersyede foranstaltninger til
social inklusion for at få folk ud af fattigdom eller risikoen for fattigdom. Dette er
afspejlet i FEAD's mål (jf. tekstboks 1):

2

Jf. særberetning nr. 6/2009.

8

Tekstboks 1
FEAD's mål
Fonden skal fremme social samhørighed, styrke social inklusion og derved i sidste
ende bidrage til målet om at udrydde fattigdom i Unionen ved at bidrage til
opfyldelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20
millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i
overensstemmelse med Europa 2020-strategien, og samtidig hermed være et
supplement til strukturfondene.
Fonden skal bidrage til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste
former for fattigdom ved at yde ikkeøkonomisk bistand til de socialt dårligst stillede
personer ved hjælp af fødevarer og/eller elementær materiel bistand og aktiviteter
vedrørende social inklusion med sigte på de socialt dårligst stillede personers
sociale integration.
Fonden er et supplement til bæredygtige nationale politikker for
fattigdomsbekæmpelse og social inklusion.
Kilde: FEAD-grundforordningens 3 artikel 3.

07 Fonden blev ikke kun oprettet med henblik på at yde fødevarebistand og

elementær materiel bistand til de socialt dårligst stillede og målrette den materielle
bistand i de mest nødvendige situationer, men også med henblik på - hvor det er
muligt - at løfte dem ud af fattigdom og vejlede dem i retning af andre støtteordninger
på EU- eller medlemsstatsniveau, jf. figur 1.

3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.
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Figur 1 - FEAD - Elementær bistand og muligheder for social inklusion
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Kilde: Revisionsretten.

08 Som led i denne nye tilgang overtog Generaldirektoratet for Beskæftigelse,

Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL) forvaltningen af
FEAD. EU-finansieringen er på 3,8 milliarder euro, som suppleres af bidrag fra
medlemsstaterne, så den samlede finansiering når op på 4,5 milliarder euro i
programmeringsperioden 2014-2020.
To typer OP'er til gennemførelse af FEAD

09 Til gennemførelse af FEAD kunne medlemsstaterne vælge mellem to forskellige
typer operationelle programmer (OP'er) eller vælge at have begge programtyper:
o

Operationelle programmer af "type I" yder fødevarebistand og materiel bistand,
f.eks. uddeling af fødevarepakker, støtte til organisationer, der tilbyder hjemløse
varme måltider, uddeling af soveposer og hygiejnesæt, støtte til skolefrokoster for
børn i fattigdom eller støtte til deres familier.

10
Endvidere skal disse programmer tilbyde ledsageforanstaltninger med det formål
at afbøde den sociale udstødelse af de socialt dårligst stillede personer. Det kan
være foranstaltninger såsom rådgivning om personlig hygiejne eller undervisning i
madlavning, men kan også være oplysning om tilgængelige nationale ordninger
for social støtte.
o

Operationelle programmer af "type II" yder ingen fødevarebistand eller materiel
bistand. De omfatter i stedet foranstaltninger til social inklusion af klart
definerede målgrupper blandt de socialt dårligst stillede. Disse foranstaltninger
skal være tydeligt knyttet til nationale politikker for social inklusion og kan være
alt fra rådgivningsaktiviteter i stil med ledsageforanstaltningerne under type IOP'erne til aktiviteter vedrørende social inklusion i stil med de foranstaltninger,
der er tilgængelige under ESF.

24 medlemsstater valgte OP-type I, mens fire valgte OP-type II. Ingen af
medlemsstaterne har udnyttet muligheden for at have begge typer (jf. figur 2).
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Figur 2 - OP I- og OP II-medlemsstater

FEAD-OP'er
OP I
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Administrativer grænser: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat.
Kort: Eurostat - GISCO, 01/2015

Kilde: Revisionsretten, udarbejdet med mapchart.net.

Programmeringen minder om ESI-fondenes

10 FEAD gennemføres på et flerårigt grundlag, og den nuværende finansielle ramme
løber fra 2014 til 2020. Ligesom under de europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fondene), bl.a. ESF, skal de operationelle programmer, der indsendes af
medlemsstaterne, godkendes af Kommissionen.

11 Medlemsstaten udpeger en forvaltningsmyndighed, som er ansvarlig for at

forvalte programmet, både med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning og
overholdelse af FEAD-grundforordningen. Forvaltningsmyndigheden udpeger derefter
en eller flere partnerorganisationer, enten offentlige organer eller almennyttige

12
organisationer, der uddeler fødevarer og/eller yder elementær materiel bistand.
Partnerorganisationerne arbejder tæt sammen med FEAD-støttemodtagerne, f.eks.
velgørenhedsorganisationer, der driver et socialt køkken eller sørger for varme
måltider til hjemløse.

ESF+: En ny retning for FEAD

12 Den 30. maj 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til en

forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som skal lette overgangen fra
FEAD-støttede aktiviteter vedrørende social inklusion til aktive foranstaltninger.
Kommissionen foreslår, at FEAD integreres i ESF+ i den næste flerårige finansielle
ramme (FFR).

13 Ifølge forslaget vil der være to specifikke ESF+-målsætninger relateret til

afhjælpning af materielle afsavn: i) en specifik målsætning om at fremme social
integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de
socialt dårligst stillede og børn, og ii) en specifik målsætning om at afhjælpe materielle
afsavn gennem fødevarebistand og/eller elementær materiel bistand til de socialt
dårligst stillede, herunder gennem ledsageforanstaltninger. Det foreslås også, at
ledsageforanstaltningerne ikke længere skal være obligatoriske, som de er under den
nuværende FEAD.

13

Revisionens omfang og
revisionsmetoden
14 Revisionsretten besluttede at gennemføre denne revision forud for drøftelserne

om den forordning, der skal erstatte den nuværende FEAD-forordning med den
foreslåede ESF+-forordning og gælde for programmeringsperioden 2021-2027.

15 Vi vurderede, om FEAD blev udformet som et effektivt redskab til at afhjælpe

fattigdom og bidrage til social inklusion af de socialt dårligst stillede. For at besvare
dette overordnede revisionsspørgsmål undersøgte vi:
o

om FEAD's udformning adskilte sig væsentligt fra forgængerprogrammet MDP's
udformning med hensyn til at afhjælpe fattigdom og bidrage til social inklusion af
de socialt dårligst stillede

o

om FEAD-programmeringen i medlemsstaterne målrettede bistanden, så den blev
et effektivt redskab

o

om det var muligt at måle bidraget fra foranstaltningerne til social inklusion, som
var FEAD's innovative element.

16 Revisionsmetoden omfattede analyse af politik- og

programmeringsdokumentation på både kommissions- og medlemsstatsniveau. I
medlemsstaterne gennemgik vi ni operationelle programmer under FEAD 4 og den
relevante dokumentation. Vi valgte medlemsstater ud fra den tildelte finansiering og
ud fra et ønske om at undersøge operationelle programmer af både type I og II og sikre
en afbalanceret geografisk dækning af EU (jf. figur 3). Vi reviderede ikke fondens
gennemførelse i medlemsstaterne.

17 Vi vurderede Kommissionens overvågnings- og evalueringsramme gennem en

skrivebordskontrol af den relevante dokumentation og trak på midtvejsevalueringen af
fondens gennemførelse (MTE) 5.

4

OP I: Belgien, Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Italien, Polen, Rumænien og
Slovakiet; OP II: Tyskland.

5

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne beretning var midtvejsevalueringen af FEAD's
gennemførelse på vej til at blive offentliggjort af Kommissionen.
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Figur 3 - Medlemsstater omfattet af vores gennemgang
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Administrativer grænser: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat.
Kort: Eurostat - GISCO, 01/2015

Kilde: Revisionsretten, udarbejdet med mapchart.net.

18 Vi gennemførte en spørgeundersøgelse blandt de 28 forvaltningsmyndigheder,

der står for FEAD, hvoraf de 27 svarede 6. Formålet med spørgeundersøgelsen var at få
oplysninger om: valg af OP-type; metode til målretning mod den gruppe, som OP'et
henvender sig til; antal, type og proces til udvælgelse af partnerorganisationer;
ordninger for overvågning af OP'et (jf. de detaljerede resultater af
spørgeundersøgelsen i bilag I).

6

Det Forenede Kongerige, som ikke har gennemført sit oprindelige FEAD-program, svarede
ikke.
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Bemærkninger
FEAD - Et velkomment politisk instrument til at tackle fattigdom
Ligesom forgængerprogrammet MDP finansierer FEAD primært
fødevarebistand

19 Af de 24 medlemsstater, der valgte OP-type I, yder ti udelukkende

fødevarebistand, mens én udelukkende yder materiel bistand. De andre
medlemsstater yder både fødevarebistand og materiel bistand.

20 OP I'er står for i alt 97,5 % af det samlede FEAD-budget. Fødevarebistand udgør

kun 83,5 % af det samlede FEAD-budget, og 90 % af denne fødevarebistand blev uddelt
i fem medlemsstater: Frankrig, Italien, Polen, Rumænien og Spanien (jf. figur 4).

Figur 4 - FEAD-støttede fødevarer uddelt i 2016
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Kilde: Revisionsretten, på grundlag af midtvejsevalueringen (MTE).

21 Materiel bistand udgør 14 % af det samlede FEAD-budget. Denne bistandsform

anvendes mest i Grækenland, Cypern, Luxembourg og Østrig. Den er hovedsagelig
rettet mod fattige husstande med børn og omfatter varer såsom babytøj og produkter
til personlig hygiejne.
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22 Vores spørgeundersøgelse bekræftede den fortsatte hovedvægt på

fødevarebistand. Da vi spurgte medlemsstaterne, på hvilket grundlag deres budgetter i
FEAD-forordningen var opstillet, svarede 13, at deres budgetter var baseret direkte på
omfanget af udgifterne under forgængerprogrammet MDP. 11 andre oplyste, at deres
budgetter var baseret på antallet af (forventede) endelige modtagere, og 12
medlemsstater havde rådført sig med partnerorganisationer. Ingen af
medlemsstaterne angav, at de ved FEAD-budgetteringen havde haft fokus på at
supplere ESF-programmerne, som er EU's vigtigste drivkraft for social inklusion (jf.
figur 5).

Figur 5 - Rationalet bag FEAD-budgetteringen (mulighed for flere svar)
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Kilde: Svar på spørgsmål 6 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

FEAD fulgte op på en tidligere anbefaling fra Revisionsretten vedrørende
socialpolitik

23 GD EMPL har været ansvarlig for at gennemføre FEAD siden 2014. Til forskel fra

tiden med MDP er forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne primært nationale
forvaltninger med ansvar for politikker vedrørende social inklusion. Kun én FEADforvaltningsmyndighed havde været ansvarlig for at gennemføre MDP-programmet,
mens 17 ud af 27 forvaltningsmyndigheder også gennemfører ESF (jf. figur 6). Skiftet til
organer med ansvar for social inklusion var relateret til en anbefaling, som
Revisionsretten fremsatte efter sin revision af MDP i 2008.
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Figur 6 - Forvaltningen af FEAD i medlemsstaterne: Et klart skift til
aktører med ansvar for social inklusion
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Kilde: Svar på spørgsmål 1 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

FEAD hilses velkommen af dem, der har med de socialt dårligst stillede
at gøre

24 Som svar på vores spørgeundersøgelse angav 11 forvaltningsmyndigheder, at

sigtet med deres operationelle program var at fortsætte MDP-aktiviteterne, mens 16
forvaltningsmyndigheder betragter FEAD som et redskab til at følge en ny tilgang til at
støtte socialt dårligt stillede personer. To tredjedele svarede, at FEAD-programmet
havde som mål at nå ud til dele af befolkningen, der ikke er omfattet af nationale eller
regionale programmer eller af andre EU-fonde (jf. figur 7).

Figur 7 - Rationalet bag FEAD-programmeringen
Hvorfor gennemføre et OP under FEAD?
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omfattet af nationale eller regionale programmer
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For at supplere operationer til gennemførelse af ESF

7

Primært for at supplere andre programmer, der har social
inklusion (eller tilsvarende) som tematisk mål
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6

Andet
For at overholde den juridiske forpligtelse til at budgettere
mindstebeløbet på 3,5 millioner euro

14

5
4

Kilde: Svar på spørgsmål 3 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

25 Endvidere bekræftede vores spørgeundersøgelse, at 23 af de 27

forvaltningsmyndigheder mener, at FEAD var enten meget vigtig eller vigtig med
hensyn til at hjælpe de socialt dårligst stillede sammenlignet med nationale
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programmer eller private initiativer i deres lande. Kun to myndigheder anså ikke FEAD
for at være vigtig (jf. figur 8).

Figur 8 - FEAD's betydning
FEAD's betydning sammenlignet med nationale
programmer og/eller private initiativer
Ka n i kke fastslås; 2
Ikke vi gtige; 2

Vi gti ge; 12

Meget vi gtige; 11

Kilde: Svar på spørgsmål 35 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

FEAD's relative betydning kendes ikke

26 Kommissionen har ikke data, som viser FEAD's relative betydning i den samlede

støtte til socialt dårligt stillede personer i EU. På EU-niveau findes der ingen
sammenlignelige data om de enkelte landes samlede støtte til socialt dårligt stillede
personer. De fleste medlemsstater, vi spurgte, kunne ikke oplyse, hvor stor en andel
FEAD-finansieringen udgør af den samlede støtte, som omfatter donationer af midler
og materialer samt den økonomiske værdi af input fra frivilligt arbejde. Tabel 1 viser
data fra de seks medlemsstater, der var i stand til at give en indikation af FEAD's
relative betydning.
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Tabel 1 - FEAD's andel af de samlede aktiviteter for social støtte til de
socialt dårligt stillede
Luxembourg
Ungarn
Frankrig
Belgien
Italien
Polen

5-10 %
10 %
30 %
50 %
ca. 60 %
67 %

Kilde: Svar på spørgsmål 36 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

27 For at få en indikation af FEAD's relative betydning spurgte vi den europæiske

sammenslutning af fødevarebanker (European Food Banks Federation, FEBA). I 12
medlemsstater leverer FEBA-medlemmer fødevarer til velgørenhedsorganisationer,
også med FEAD-finansiering. Ud fra de modtagne tal anslår vi, at FEAD finansierer en
tredjedel af de fødevarer, som disse fødevarebanker leverer. FEBA oplyste, at FEAD gør
det muligt for fødevarebankerne at planlægge leveringen af bestemte fødevarer, f.eks.
mælk til spædbørn. På den måde er bankerne mindre afhængige af den ujævne strøm
af donationer (der gives flere oplysninger om FEBA-aktiviteter under FEAD i bilag II).

Målretning af FEAD-støtten er afgørende, men foretages ikke
altid på programniveau
FEAD-rammerne giver medlemsstaterne fleksibilitet til at definere "de
socialt dårligst stillede"

28 I FEAD-grundforordningen står der, at medlemsstaterne eller

partnerorganisationerne kan fastlægge, hvem der skal betragtes som "de socialt
dårligst stillede" (jf. tekstboks 2).

Tekstboks 2
"De socialt dårligst stillede" defineres af medlemsstaterne
De socialt dårligst stillede personer er: "fysiske personer, dvs. enkeltpersoner,
familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for
bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de
nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante
interessenter, idet de undgår interessekonflikter, eller som er fastlagt af
partnerorganisationerne, og som er godkendt af de pågældende nationale
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myndigheder og som kan omfatte elementer, der gør det muligt at fokusere på de
socialt dårligst stillede personer i bestemte geografiske områder".
Kilde: FEAD-grundforordningens artikel 2, stk. 2.

Målretning er afgørende på grund af de begrænsede budgetmidler

29 Hvis FEAD var den eneste finansieringskilde til fattigdomsbekæmpelse i EU, ville
midlerne være meget begrænsede (jf. tekstboks 3).

Tekstboks 3
FEAD - Begrænsede økonomiske midler gør det nødvendigt at målrette
indsatsen
Hvis FEAD udelukkende var rettet mod denne
befolkningsgruppe, …

… ville den levere følgende beløb i EUfinansiering pr. år og pr. person

Personer i EU, der er truet af fattigdom eller
social udstødelse - 113 millioner
Børn, der er truet af fattigdom eller social
udstødelse - 25 millioner
Hjemløse i EU ca. 4 millioner

5 euro
25 euro
160 euro

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra GD ESTAT.

30 Det forventes dog ikke af FEAD, at den udrydder fattigdommen i EU alene. Den

skal supplere nationale og regionale støtteordninger, private initiativer og andre EUfonde, f.eks. ESF. Hvis FEAD skal levere mere merværdi sammen med disse andre
støtteordninger, skal den rettes mod de mest trængende eller mod de mest ekstreme
former for fattigdom.

31 Forvaltningsmyndighederne er nødt til at benytte sig af mange forskellige aktører

for at kunne yde støtte til de socialt dårligst stillede. Det kan være svært at sikre
målretningen på grund af det store antal organisationer, der er involveret. Store
netværk af partnerorganisationer kan sikre en bedre reaktion på lokale behov, men gør
også koordinering til en større udfordring. Data fra vores spørgeundersøgelse
indikerer, at ca. 5 700 partnerorganisationer er involveret i at organisere bistanden, og
at yderligere 14 000 støttemodtagere leverer bistanden (jf. bilag I). I en sådan
situation kan medlemsstaterne enten foretage målretning på OP-niveau eller overlade
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målretningen mod de mest trængende til partnerorganisationerne. I begge tilfælde er
det afgørende for fondens effektivitet, at bistanden målrettes mod de mest
trængende.

Kun halvdelen af de undersøgte medlemsstater målretter bistanden på
OP-niveau

32 Ved vores gennemgang af otte operationelle programmer af type I konstaterede

vi, at fire af dem var rettet mod specifikke befolkningsgrupper. Den ene af
medlemsstaterne havde ikke blot defineret en målgruppe, men også
foranstaltningerne og de typer af fødevarebistand, der skulle ydes til denne specifikke
gruppe (jf. tekstboks 4). Denne tilgang understøtter en god udnyttelse af den
begrænsede finansiering fra FEAD og sikrer, at bistanden ydes til de mest trængende.

Tekstboks 4
Slovakiet - Stærk målretning sikret ved definition af såvel målgruppen
som metoderne til at hjælpe den
Slovakiets operationelle program definerer tre målgrupper: hjemløse, modtagere af
social bistand til materielle behov, som er registreret på arbejdsmarkeds-, social- og
familiekontorer, og personer omfattet af registrerede ydere af sociale tjenester
(f.eks. plejehjem og børnehjem).
Programmet angiver også metoderne til at hjælpe disse målgrupper: Hjemløse skal
modtage varme måltider, modtagere af social bistand får enten fødevare- eller
hygiejnekasser, og personer omfattet af registrerede ydere modtager donerede
fødevarer. Disse separate foranstaltninger er også afspejlet i det nationale FEADbudget.

33 Af vores spørgeundersøgelse kan vi også se, at over halvdelen af

medlemsstaterne kæder modtagelse af FEAD-bistand sammen med berettigelse til
forskellige former for social bistand (jf. figur 9). Dette indebærer, at FEADfinansieringen vil blive koncentreret på definerede grupper af mennesker, så der i
praksis er tale om en form for målretning, der potentielt øger finansieringens virkning
og letter overvågningen.
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Figur 9 - Strengere regler for de endelige modtageres støtteberettigelse
Skal de endelige modtagere være juridisk berettigede
til bistandsydelser fra medlemsstatens nationale,
regionale eller lokale system for at modtage bistand
fra FEAD?

NEJ
46 %

JA
54 %

JA

NEJ

Kilde: Svar på spørgsmål 21 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

34 I de medlemsstater, hvor der er strengere adgangsregler, er listerne med

berettigelseskriterier for det meste udarbejdet af offentlige organer (nationale,
regionale eller lokale organer) og i mindre omfang af partnerorganisationer og
støttemodtagere (jf. figur 10).
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Figur 10 - Hvem fastsætter berettigelseskriterierne?
Hvem genererer listen over berettigede endelige
modtagere?
Pa rtner/
s tøttemodtager
12 %

For bes temte
befolkningsgrupper
a nvender vi i ngen
berettigelseskriterier
19 %
Offentligt organ
69 %

Kilde: Svar på spørgsmål 22 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

35 Vi konstaterede også, at nogle medlemsstater i deres operationelle programmer
har en meget bred definition af de socialt dårligst stillede. Resultatet er, at FEADstøtten bliver tilgængelig for en bred vifte af endelige modtagere. Dette er mest
udbredt i medlemsstater, der bruger FEAD-fødevarebistanden som en fortsættelse af
MDP (Belgien, Spanien, Frankrig og Polen).

36 Disse fire medlemsstater udvælger ikke specifikke målgrupper i deres

operationelle programmer, selv om programmerne indeholder en god analyse af den
nationale fattigdomssituation. Dette betyder, at det nogle gange er op til
partnerorganisationerne eller de støttemodtagere, der leverer bistanden, at vælge de
endelige modtagere - med den risiko, at bistanden ikke når de mest trængende.

Kommissionen ved ikke, om ledsageforanstaltningerne under
OP I'erne har været effektive eller komplementære
Ledsageforanstaltningerne under OP I'erne er obligatoriske, men vagt
definerede

37 Ledsageforanstaltningerne er det primære innovative element i FEAD

sammenlignet med forgængerprogrammet MDP, da de vedrører målet om at afbøde
social udstødelse. De har til formål at understøtte den sociale integration af FEAD's
endelige modtagere og er obligatoriske under OP I'erne. De supplerer uddelingen af
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fødevarer og/eller elementær materiel bistand med henblik på at afbøde social
udstødelse og/eller håndtere sociale nødsituationer på en mere myndiggørende og
holdbar måde, f.eks. vejledning om en afbalanceret kost og rådgivning om
husholdningsbudgetstyring.

38 Vi konstaterede, at ledsageforanstaltningerne ofte kun er vagt defineret i

OP'erne. I fem af de otte programmer, vi gennemgik, var det i de årlige
gennemførelsesrapporter hverken muligt at finde frem til antallet af forskellige
foranstaltninger, der skulle udføres, eller antallet af endelige modtagere 7. I fire tilfælde
var ledsageforanstaltningernes karakter heller ikke klart beskrevet 8 i det operationelle
program. Dette gjaldt især for to af de gennemgåede programmer, hvor
ledsageforanstaltningerne ikke blev finansieret af FEAD 9, men med national
finansiering, hvilket FEAD-grundforordningen giver mulighed for. I disse tilfælde var
oplysningerne i programmet endnu mere begrænsede 10.

39 I vores spørgeundersøgelse spurgte vi, hvilke slags ledsageforanstaltninger

medlemsstaterne gennemførte (jf. figur 11). De fleste medlemsstater bruger FEAD til
at henvise endelige modtagere til bistand fra den nationale socialforsorg eller til at
gennemføre fødevare- og ernæringsrelaterede foranstaltninger.

7

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Italien og Slovakiet.

8

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig og Slovakiet.

9

Op til 5 % af udgifterne til indkøb af fødevarer og/eller elementær materiel bistand i de
enkelte nationale OP'er kan bruges til at finansiere sådanne foranstaltninger.

10

Belgien og Frankrig.
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Figur 11 - Revisionsrettens spørgeundersøgelse: Typer af
ledsageforanstaltninger
Hvilken form for ledsageforanstaltninger blev gennemført?
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Kilde: Svar på spørgsmål 11 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

40 Ifølge midtvejsevalueringen (MTE) var ledsageforanstaltningerne meget

relevante, da fødevarer eller materiel bistand alene ikke tackler de underliggende
årsager til fattigdom (jf. figur 12). Det er ledsageforanstaltningerne, der gør FEAD til et
"menneskeprogram" i modsætning til et "fødevareprogram".

Figur 12 - Afgørende FEAD-ledsageforanstaltninger
Er følgende typer ledsageforanstaltninger efter din opfattelse
afgørende for at afhjælpe de værste former for fattigdom?
Vejledning om styring af husholdningsbudget
Psykologisk og terapeutisk støtte
Individuel coaching og workshops
Henvisning til kompetente tjenester (f.eks.
sociale/administrative)
Vejledning om personlig hygiejne
Vejledning om tilberedning og opbevaring af fødevarer,
madlavningsworkshops, uddannelsesaktiviteter med henblik
på at fremme sund kost eller vejledning om mindre madspild
0
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200
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Kilde: Revisionsretten, baseret på resultaterne af den offentlige høring.
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41 Endvidere viser MTE en klar korrelation mellem gennemførelse af

ledsageforanstaltninger og de endelige modtageres generelle tilfredshed med
programmet. MTE konkluderer, at i de medlemsstater, hvor ledsageforanstaltninger
gennemføres i mindre omfang, er den generelle tilfredshed med FEAD-støtten noget
lavere, hvilket tyder på, at ledsageforanstaltningerne spiller en ikke ubetydelig rolle for
FEAD's effektivitet.

42 Ledsageforanstaltningerne i medlemsstaterne er FEAD's innovative element, men

de kan ikke sammenlignes på grund af deres forskellighed. Derfor har Kommissionen
ikke opstillet nogen fælles indikatorer for deres gennemførelse og heller ingen
indikatorer til måling af deres resultater.

43 Der er dog enkelte eksempler på, at gennemførelsen af

ledsageforanstaltningerne vurderes mere detaljeret i den årlige
gennemførelsesrapport, bl.a. i Spanien og Polen (jf. tekstboks 5). I f.eks. Slovakiet
gennemførte forvaltningsmyndigheden uanmeldte besøg for at kontrollere
gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, men dette er ikke nævnt i de årlige
gennemførelsesrapporter, der blev sendt til Kommissionen.

Tekstboks 5
Overvågning af gennemførelsen af ledsageforanstaltninger
I Polen indeholder de årlige gennemførelsesrapporter oplysninger om de
foranstaltninger, der gennemføres af hver enkelt partnerorganisation, herunder
oplysninger om deltagere fordelt på målgrupper.
I Spanien har forvaltningsmyndigheden fastsat mål for antallet af endelige
modtagere, der skal oplyses om og have gavn af ledsageforanstaltninger, og den
overvåger gennemførelsen af disse, hvilket er en forudsætning for udbetalingen.

Komplementaritet med ESF - Der er brug for en yderligere indsats

44 FEAD yder støtte vedrørende elementære behov og social inklusion til de socialt

dårligst stillede. Ifølge MTE når FEAD ud til målgrupper, der ellers ikke ville være
omfattet af nationale eller lokale foranstaltninger, og yder bistand, der ellers ikke ville
blive ydet.

45 ESF fokuserer på grupper, som er tættere på arbejdsmarkedet, og yder mere

målrettet støtte til aktiv socioøkonomisk inklusion. MTE understreger behovet for
yderligere forbedring af synergierne mellem FEAD og ESF med henblik på at hjælpe de
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endelige modtagere, især dem i den arbejdsdygtige alder, til at mindske afstanden til
arbejdsmarkedet.

46 Vi kunne ikke fastslå, hvor godt FEAD og de andre støtteordninger - de nationale

ordninger og ESF - supplerede hinanden. Frankrigs forhåndsevaluering kritiserede
f.eks. manglen på oplysninger om samspillet mellem FEAD's og ESF's
foranstaltninger 11. Resultaterne af vores spørgeundersøgelse indikerer også en
begrænset komplementaritet mellem FEAD's og ESF's foranstaltninger, idet kun få
medlemsstater tilkendegav, at de havde integreret personer fra FEAD i ESFforanstaltninger (jf. figur 13). Tallene er endnu lavere med hensyn til overvågning, hvor
21 respondenter oplyste, at de ikke overvåger denne komplementaritet.

11

Forhåndsevaluering af det franske operationelle program 2014-2020 til gennemførelse af
FEAD (Évaluation ex ante du Programme Opérationnel 2014-2020 pour la mise en œuvre du
Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)).
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Figur 13 - Integration af FEAD-målgruppen i ESF-foranstaltninger under
OP I: Få opnår det, endnu færre overvåger det
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Kilde: Svar på spørgsmål 23 og 24 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

47 De to medlemsstater, der i vores spørgeundersøgelse svarede, at de overvågede

kvantitative data vedrørende antallet af endelige modtagere under FEAD, der
integreres i ESF-foranstaltninger, var Estland og Bulgarien. De oplyste begge, at de
havde integreret endelige modtagere af FEAD-bistand i ESF-foranstaltninger (jf.
tekstboks 6).
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Tekstboks 6
God praksis i Estland og Bulgarien - Eksempel på disponible data
vedrørende ESF-aktiviteter
Overvågning af FEAD-befolkningsgrupper integreret i ESFaktiviteter
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Uddannelse (f.eks. erhvervsuddannelse, sprog osv.)
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Es tl and; 858
Es tl and; 940

Aktiveringsforanstaltninger vedrørende fremme af
arbejdstageres tilpasningsevne
Bul garien; 1 068

Alle ovennævnte foranstaltninger
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Foranstaltninger til brug af sociale tjenester
Foranstaltninger for personer med omsorgsbyrde
(børnepleje, pleje af familiemedlem osv.)
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Es tl and; 3.649

Es tl and; 1 337
Estland

Kilde: Svar på spørgsmål 26 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

Rapporteringen om ledsageforanstaltningerne er blevet bedre, men
deres bidrag til at afhjælpe fattigdom er ikke fastslået

48 Kommissionen har forbedret sin vidensdeling om foranstaltninger til social

inklusion, navnlig om ledsageforanstaltningerne til OP I'er. Et eksempel på dette er, at
den arrangerer FEAD-netværksmøder, hvoraf ét har fokuseret specifikt på
ledsageforanstaltninger. Sådanne møder giver forvaltningsmyndighederne og de
organisationer, der er involveret i fondens gennemførelse, mulighed for at udveksle
erfaringer og god praksis. Tilsvarende afholder Kommissionen jævnligt FEADseminarer, hvor forskellige spørgsmål drøftes med forvaltningsmyndighederne.

49 Endvidere har Kommissionen, efter en revision vedrørende FEAD foretaget af
Kommissionens Interne Revisionstjeneste, også forbedret rapporteringen om
ledsageforanstaltningerne i de årlige nationale gennemførelsesrapporter. Disse
oplysninger er dog som regel kun deskriptive og ikke sammenlignelige.

50 Trods disse bestræbelser på at forbedre rapporteringen er situationen med

hensyn til ledsageforanstaltningerne stadig uensartet medlemsstaterne imellem. Så
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længe der ikke er noget krav om fastsættelse af basislinje- og målværdier, og så længe
de oplysninger, der måtte findes, næsten kun er kvalitative, er det ikke muligt at
vurdere foranstaltningernes effekt med hensyn til at afhjælpe fattigdom.

51 MTE konkluderede i sin vurdering af fondens effektivitet, at gennemførelsen og

overvågningen af ledsageforanstaltningerne er et område, hvor FEAD's potentiale kan
udnyttes yderligere. Behovet for at styrke ledsageforanstaltningerne er også blevet
nævnt af en spansk partnerorganisation i en rapport, som bygger på forskning udført i
samarbejde med endelige modtagere og offentlige myndigheder 12.

OP II - En mere målrettet tilgang til social inklusion, men
brobygning til ESF kan ikke altid konstateres
OP II'er kræver fastsættelse af præcise mål

52 De operationelle programmer af type II repræsenterer en markant anderledes

tilgang end type I. De sigter direkte mod social inklusion af de socialt dårligst stillede.
De fire medlemsstater, der har valgt denne programtype, er Danmark, Tyskland,
Nederlandene og Sverige. Tilsammen tegner de sig for 2,5 % af den samlede FEADtildeling, og 80 % af denne andel er gået til Tyskland. OP II'erne skal indeholde
specifikke mål og udpege den del af den socialt dårligt stillede befolkning, som de er
rettet mod (jf. tekstboks 7).

12

Konsekvensvurdering af FEAD i Spanien set fra de endelige modtageres,
forvaltningsmyndighedernes og personalets synspunkt, Spansk Røde Kors, 2018 (Valoración
del impacto del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en
España, a través de la percepción de las personas beneficiarias, Organizaciones y personal
de gestión, Cruz roja española, 2018).
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Tekstboks 7
Nederlandene - Målretning mod én specifik befolkningsgruppe
Programmets overordnede mål er at reducere den sociale udstødelse af de ældre i
Nederlandene, der har en lav disponibel indkomst.
Der er opstillet tre specifikke mål:
1)

At gøre målgruppen bevidst om de lokale støttetilbud og aktiviteter til social
inklusion og (løbende) at gøre bistandsorganisationerne og/eller de lokale
myndigheder opmærksom på disse personer

2)

At styrke målgruppens sociale netværk

3)

At styrke målgruppens kapacitet.

Kilde: Svar på spørgsmål 12 i Revisionsrettens spørgeundersøgelse blandt
forvaltningsmyndighederne.

53 Ved programmeringen af OP II'er skal medlemsstaterne ifølge FEAD-

grundforordningen beskrive de forventede resultater for de specifikke mål med
angivelse af output- og resultatindikatorer samt basislinje- og målværdier. Som følge af
dette mere stringente overvågningssetup er det lettere at måle FEAD-resultater under
OP II'er end under OP I'er (jf. tekstboks 8).

Tekstboks 8
Tyskland - Et eksempel på kvantitativ målretning
Tyskland har defineret to målgrupper: a) socialt dårligt stillede EU-migranter og
deres børn, b) hjemløse og mennesker, der risikerer at blive hjemløse.
De outputmål, som Tyskland har fastsat vedrørende disse personer, er:
o

Voksne EU-migranter, der har modtaget rådgivning: 18 044

o

EU-migranter med børn, der har modtaget rådgivningsmæssig støtte: 19 700

o

EU-migranters børn i børnehavealderen, der har modtaget pædagogisk støtte:
19 700

o

Hjemløse eller personer truet af hjemløshed, der har modtaget rådgivning og
social støtte: 21 450.
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54 I Tyskland kan FEAD bruges til at stabilisere de socialt dårligst stillede grupper,

der ikke kan nås med den bistand, der tilbydes af socialforsorgen på lokalt niveau.
FEAD har fokus på lettilgængelige tilbud om bistand til målgrupperne. På denne måde
kan FEAD i specifikke tilfælde åbne for andre typer støtte fra de eksisterende
standardordninger. Det overordnede mål er at bruge FEAD-støtte som "bro" til andre
støtteordninger.

55 Ifølge MTE nåede FEAD's OP II'er i 2016 - det første gennemførelsesår - ud til ca.

23 000 personer (21 660 i Tyskland). Generelt gik det planmæssigt med hensyn til at nå
målene for de specifikke outputindikatorer. Endvidere blev programmerne for social
inklusion betragtet som meget vigtige, da fødevarebistand og materiel bistand ikke er
nok til effektiv fattigdomsbekæmpelse på lang sigt.

Målretningen er blevet mere præcis, men synergien med ESF er ikke altid
fastslået

56 I vores spørgeundersøgelse spurgte vi de medlemsstater, der havde valgt OP II'er,

om de havde integreret personer fra FEAD i foranstaltninger under deres specifikke
ESF-programmer - med tanke på den "brobygningsfunktion", som FEAD skal have i
retning af disse ESF-foranstaltninger. To medlemsstater svarede, at de havde formået
dette 13. På det opfølgende spørgsmål om, hvorvidt de også overvågede kvantitative
data vedrørende denne "brobygning", var det dog kun den ene 14, der svarede
bekræftende.

Konklusioner og anbefalinger
57 Ved denne revision vurderede vi, om FEAD blev udformet som et effektivt

redskab til at afhjælpe fattigdom og bidrage til social inklusion af de socialt dårligst
stillede i EU. Vi konkluderer, at FEAD afhjælper fattigdom gennem fødevarebistand, og
at fondens innovative socialpolitiske elementer derudover giver medlemsstaterne
mulighed for at fremme social inklusion. På grund af begrænsninger i overvågningen er
dens bidrag til at reducere fattigdommen dog ikke fastslået.

58 Vi konstaterede, at FEAD trods sit overordnede mål om social inklusion af de

socialt dårligst stillede stadig grundlæggende er en fødevarestøtteordning: 83 % af
13

Tyskland og Nederlandene.

14

Nederlandene.
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FEAD's budget går til fødevarebistand. Dette skyldes, at FEAD's udformning gør det
muligt for medlemsstaterne at fortsætte med at yde den samme fødevarebistand som
under MDP, hvis de finder det passende. Ikke desto mindre sætter de interessenter,
der har med de socialt dårligst stillede at gøre, stor pris på FEAD (jf. punkt 19-27).

59 FEAD er økonomisk set en relativt lille fond. Bistanden til de endelige modtagere

ydes af mange forskellige aktører. Vi konstaterede, at programmeringen af FEAD i
medlemsstaterne varierer betragteligt med hensyn til målretning. Halvdelen af de
medlemsstater, vi undersøgte, havde fulgt en stærk målretningstilgang på
programniveau med fokus på de værste former for fattigdom, hvilket bør muliggøre en
mere effektiv anvendelse af fonden. Den anden halvdel havde ikke specifikt målrettet
bistanden i de operationelle programmer. Målretning mod en bestemt sårbar gruppe
overlades til partnerorganisationerne, hvilket indebærer risiko for stor spredning af
den begrænsede finansierings effekt (jf. punkt 28-36).

60 Det nye element, som FEAD tilfører begge typer programmer, er fokuseringen på

social inklusion af de socialt dårligst stillede, som ikke var del af forgængerprogrammet
MDP. Når disse foranstaltninger blev brugt i det rigtige omfang, var den samlede
tilfredshed med fonden større. Det er dog ikke muligt at overvåge succesen af
foranstaltningerne til social inklusion, da der mangler kvantitative data, og fondens
bidrag til social inklusion af de socialt dårligst stillede kan derfor ikke måles. Endvidere
overvåger kun få medlemsstater komplementariteten mellem FEAD- og ESFforanstaltningerne (jf. punkt 37-56).

61 Kommissionen har foreslået, at FEAD integreres i den nye ESF+ i den næste

flerårige finansielle ramme (2021-2027). Revisionsretten har taget højde for dette
forslag fra Kommissionen ved udarbejdelsen af følgende anbefalinger.

Anbefaling 1 - Bedre målretning af bistanden
I forbindelse med godkendelsen af de operationelle programmer under den nye ESF+
bør Kommissionen kræve, at medlemsstaterne målretter fødevarebistanden og den
materielle bistand mod de mest trængende ved:
a)

at give en klar beskrivelse af den nationale fattigdomssituation

b)

at definere de(n) specifikke målgruppe(r) og de metoder, der skal anvendes

34
c)

at beskrive interventionslogikken og især de forventede resultater, angive
referenceværdier (basislinjeværdier) og fastsætte kvantitative mål.

Tidsramme: ved godkendelsen af ESF+-programmerne

Anbefaling 2 - Sikring af foranstaltninger til social inklusion for
modtagere af elementær materiel bistand
a)

b)

De medlemsstater, der vil bruge ESF+ til at afhjælpe materielle afsavn gennem
fødevarebistand og/eller elementær materiel bistand til de socialt dårligst stillede,
bør enten:
i)

medtage ledsageforanstaltninger i deres OP'er som supplement til
fødevarebistand og elementær materiel bistand, eller

ii)

klart angive i deres OP'er, hvilke foranstaltninger til social inklusion under
ESF+, der eksplicit vil være målrettet modtagere af fødevarebistand og/eller
materiel bistand.

Ved godkendelsen af disse programmer bør Kommissionen sikre, at anbefaling 2
a), nr. i), eller 2 a), nr. ii), er gennemført.

Tidsramme: ved godkendelsen af ESF+-programmerne

Anbefaling 3 - Bedre vurdering af den sociale inklusion af
FEAD's endelige modtagere
Kommissionen og medlemsstaterne bør udvikle en metodologi til at vurdere, hvor
mange endelige modtagere af fødevarer og materiel bistand der kan få forbedret deres
personlige situation af FEAD og andre ordninger for social inklusion, enten i
medlemsstaterne eller under ESF+.
Tidsramme: senest ved udgangen af juni 2023
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Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i
Luxembourg på mødet den 27. februar 2019.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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Bilag
Bilag I - Resultaterne af Revisionsrettens spørgeundersøgelse
blandt forvaltningsmyndighederne
Liste over spørgsmål i vores spørgeundersøgelse blandt forvaltningsmyndighederne
med en kort angivelse af svarene (https://www.eca.europa.eu/Documents/Annex-IFEAD.pdf).
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Bilag II - Data fra interessenten European Food Banks
Federation
I 12 medlemsstater leverer fødevarebanker, der er medlemmer af European Food
Banks Federation (FEBA), fødevarer til velgørenhedsorganisationer gennem FEAD.
Fødevarebanker er meget afhængige af fødevaredonationer (overskudsfødevarer
direkte fra fødevareforsyningskæden, fødevarer fra fødevareindsamlinger og frugt og
grøntsager fra tilbagekøb). Adgangen til økonomisk støtte fra FEAD gør det muligt for
dem at levere de varer, der er mest brug for, og den giver dem den nødvendige
fleksibilitet, da donationer ikke kan programmeres. FEAD tilbyder finansiering til
levering af særlige fødevarer (f.eks. mælk til spædbørn) i overensstemmelse med
behovsanalyser udarbejdet sammen med forvaltningsmyndighederne. Ifølge dataene
fra FEBA finansierer FEAD ca. en tredjedel (i ton) af de fødevarer, der leveres til de
banker, der deltager i FEAD.

Figur 1 - Andel af FEAD-produkter i den fødevarebistand, der ydes af
FEBA-fødevarebanker
FEAD's andel af den samlede FEBAfødevarebistand i 2017
INDSAMLING
12 %

TILBAGEKØB
13 %

DISTRIBUTION
23 %
EU-produkter
31 %

INDUSTRI
22 %

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra FEBA 15.

15

. Tilbagekøb: Produkter - frugt og grøntsager - tilbagekøbt fra markedet som led i
krisestyring og leveret gratis til anerkendte velgørende organisationer og fonde,
herunder fødevarebanker, til brug i deres arbejde til fordel for de dårligt stillede. Denne
foranstaltning er i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, i forordning (EU)
nr. 1308/2013.
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I nogle medlemsstater når FEAD's andel af FEBA-fødevarebankernes forsyning op på
hele 40 %.

Figur 2 - FEAD's bidrag til FEBA's fødevarebistand i forskellige lande

Andelen af FEAD-produkter i den
samlede FEBA-fødevarebistand i 2017
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FEAD-produkter 2017

I alt 2017

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra FEBA.
. EU-produkter: Denne kategori henviser til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt
Dårligst Stillede (FEAD).
. Industri: Overskudsfødevarer, dvs. spiselige fødevareprodukter, som af forskellige
årsager ikke købes eller forbruges af de kunder eller personer, som de blev produceret,
behandlet, distribueret, serveret eller købt til, og som modtages fra
produktionssektoren: industrier, virksomheder, producenter osv. Fødevarebankerne
modtager disse overskudsfødevarer gratis og leverer dem gratis til velgørende
foreninger, som hjælper de trængende.
. Distribution: Overskudsfødevarer, dvs. spiselige fødevareprodukter, som af forskellige
årsager ikke købes eller forbruges af de kunder eller personer, som de blev produceret,
behandlet, distribueret, serveret eller købt til, og som modtages fra
distributionssektoren: detailkæder, distributionscentre, grossister osv.
Fødevarebankerne modtager disse overskudsfødevarer gratis og leverer dem gratis til
velgørende foreninger, som støtter de trængende.
. Indsamling: Fødevarer indsamlet direkte fra enkeltpersoner. I slutningen af november
eller i begyndelsen af december afholder nogle af FEBA's medlemmer
fødevareindsamlinger: Frivillige i supermarkeder spørger de handlende, om de vil købe
noget ekstra og donere det til fødevarebankerne.
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Akronymer og forkortelser
ESF: Den Europæiske Socialfond
ESF+: Den Europæiske Socialfond Plus (under FFR for perioden 2021-2027)
ESI-fondene: De europæiske struktur- og investeringsfonde
FEAD: Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
FEBA: European Food Banks Federation
FFR: Flerårig finansiel ramme
GD AGRI: Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
GD EMPL: Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender,
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
MDP: EU-programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede
MTE: Midtvejsevaluering bestilt af Kommissionen
OP: Operationelt program
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Glossar
Aktiviteter for social støtte til de socialt dårligt stillede: Den samlede finansiering fra
private og offentlige initiativer, organisationer og institutioner, der yder bistand eller
støtte til materielt dårligt stillede personer i et land, i form af materielle donationer,
finansielle donationer og den økonomiske værdi af input fra frivilligt arbejde.
De socialt dårligst stillede personer: Fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier,
husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er
blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale
kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter, idet
de undgår interessekonflikter, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og
godkendt af de pågældende nationale myndigheder, og som kan omfatte elementer,
der gør det muligt at fokusere på de socialt dårligst stillede personer i bestemte
geografiske områder.
Den Europæiske Socialfond: Den Europæiske Socialfond tager sigte på at styrke
økonomisk og social samhørighed i den Europæiske Union ved at forbedre
beskæftigelses- og jobmuligheder (primært gennem uddannelsesforanstaltninger),
befordre et højt beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre jobs.
Endelig modtager: Den eller de socialt dårligst stillede personer, der modtager støtte.
FEAD-grundforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt
Dårligst Stillede.
FEAD-netværket: FEAD-netværket er et åbent netværk for aktører, der yder bistand til
de socialt dårligst stillede i Europa. Det omfatter nationale FEADforvaltningsmyndigheder, organisationer, der gennemfører eller er interesserede i
FEAD-finansierede aktiviteter, NGO'er på EU-niveau og EU-institutioner. FEADnetværket samler alle dem, der arbejder på at reducere de værste former for
fattigdom i de europæiske lande. Det giver medlemmerne mulighed for at udveksle
god praksis, fremme nye ideer og drøfte, hvordan der kan ydes ikkeøkonomisk bistand
til de socialt dårligst stillede i Europa.
Forhåndsevaluering: En evidensbaseret vurdering, som udarbejdes for at forbedre
kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program, og som bør baseres
på relevante data.
Forvaltningsmyndighed: En national, regional eller lokal myndighed (eller ethvert
andet offentligt eller privat organ), som en medlemsstat har udpeget til at forvalte et
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operationelt program. Den har bl.a. til opgave at udvælge projekter til finansiering,
overvåge projekternes gennemførelse og rapportere til Kommissionen om finansielle
aspekter og opnåede resultater. Det er også forvaltningsmyndigheden, der pålægger
støttemodtagerne finansielle korrektioner efter revision udført af Kommissionen, Den
Europæiske Revisionsret eller en relevant myndighed i medlemsstaten.
Ledsageforanstaltninger: Foranstaltninger, der supplerer uddelingen af fødevarer
og/eller elementær materiel bistand med henblik på at afbøde social udstødelse
og/eller håndtere sociale nødsituationer på en mere myndiggørende og holdbar måde,
f.eks. vejledning om en afbalanceret kost og rådgivning om budgetstyring.
Materiel bistand: Elementære forbrugsvarer af begrænset værdi og til personlig brug
for de socialt dårligst stillede personer, f.eks. tøj, fodtøj, hygiejneartikler,
skolematerialer og soveposer.
Midtvejsevaluering: Rapport om FEAD, som Kommissionen har bestilt (fra Metis
GmbH i samarbejde med Fondazione Giacomo Brodolini og Panteia), og som den skal
offentliggøre.
Operation: Et projekt, en kontrakt eller en aktion, som er udvalgt af
forvaltningsmyndigheden for det pågældende operationelle program eller under dens
ansvar, og som bidrager til at opfylde målene for det operationelle program, som
operationen vedrører.
Operationelt program af type I (OP I): Et operationelt program, der støtter uddeling af
fødevarer og/eller elementær materiel bistand til de socialt dårligst stillede personer,
om nødvendigt kombineret med ledsageforanstaltninger, med sigte på at afbøde den
sociale udstødelse af de socialt dårligst stillede personer.
Operationelt program af type II (OP II): Et operationelt program, der støtter
aktiviteter, som ligger uden for aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, i form af
ikkeøkonomisk, ikkemateriel bistand med sigte på social inklusion af de socialt dårligst
stillede personer.
Partnerorganisationer: Offentlige organer og/eller almennyttige organisationer, som
direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og/eller elementær materiel
bistand, om nødvendigt kombineret med ledsageforanstaltninger, eller som udøver
aktiviteter, som sigter direkte mod social inklusion af de socialt dårligst stillede
personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden.
Spørgeundersøgelse blandt endelige modtagere: Struktureret spørgeundersøgelse
blandt endelige modtagere under operationelle programmer for fødevarebistand
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og/eller elementær materiel bistand (OP I'er), som er et af de instrumenter, der skal
bruges til at evaluere Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.
Støttemodtager: Et offentligt eller privat organ, der har ansvaret for at iværksætte
eller for at iværksætte og gennemføre operationer.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING
"DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE:
FONDEN YDER VÆRDIFULD STØTTE, MEN DENS BIDRAG TIL AT REDUCERE
FATTIGDOMMEN KENDES IKKE"
RESUMÉ
III. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede ("fonden") leverer hårdt
tiltrængte fødevarer og elementær materiel bistand til et stort antal af de socialt dårligst stillede og
suppleres af ledsageforanstaltninger i form af vejledning og rådgivning, der tager sigte på deres
sociale inklusion. Fødevarebistand er således et vigtigt første skridt i retning af at bryde
fattigdomscirklen ved at yde øjeblikkelig materiel bistand til de socialt dårligst stillede.
Kommissionen mener, at den omstændighed, at en stor del af bistanden ydes i form af
fødevarehjælp, er fuldt ud i overensstemmelse med de erklærede mål for fonden.
IV. Kommissionen er enig i princippet om, at bistanden skal målrettes mod dem, der har størst
behov, men mener, at de mange forskellige tilgange til at identificere, hvem de socialt dårligst
stillede er, er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og at fonden supplerer forskellige
nationale sociale sammenhænge. Kommissionen bemærker, at identifikationen af de socialt dårligst
stillede er baseret på en behovsvurdering, der foretages på grundlag af objektive kriterier, som de
nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter. Dette krav
blev kontrolleret ved godkendelsen af de operationelle programmer. Medlemsstaterne anses for at
være bedst i stand til at målrette bistanden under hensyntagen til lokale behov og bør have
fleksibilitet til at tilpasse målgrupperne til nye/ændrede behov i løbet af programmeringsperioden.
V. Medlemsstaterne overvåger ledsageforanstaltningerne kvalitativt gennem de årlige
gennemførelsesrapporter. En kvantitativ overvågning synes ikke at være hensigtsmæssig og
forholdsmæssig.
Det er for tidligt at vurdere fondens resultater og virkninger. De skal vurderes i forbindelse med en
efterfølgende evaluering af fonden på et senere tidspunkt.
VI. Medlemsstaterne tog højde for komplementaritet ved udformningen, da de fremlagde de
operationelle programmer, og under gennemførelsen. Komplementariteten mellem fonden og såvel
nationale programmer som EU-programmer blev vurderet positivt ved midtvejsevalueringen.
Fonden er i høj grad kendetegnet ved komplementaritet, da den fokuserer på forskellige grupper
eller yder supplerende foranstaltninger, navnlig med hensyn til de støttede målgrupper og de ydede
støtteforanstaltninger. I de fleste medlemsstater fokuserer fonden på de socialt dårligst stillede,
mens ESF fokuserer på mennesker, hvis grundlæggende behov er opfyldt, og som er tættere på
arbejdsmarkedet.
VIII. Fonden er nået ud til de vigtigste målgrupper, som er mest truet af fattigdom, og har gjort en
forskel i deres liv. Fonden er i overensstemmelse med og supplerer de nationale systemer til
fattigdomsbekæmpelse, da den har udvidet antallet og typen af endelige modtagere, som den når ud
til. Fonden er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien samt med den nyligt vedtagne
europæiske søjle for sociale rettigheder. Den supplerer andre EU-fonde, navnlig Den Europæiske
Socialfond, ved at fokusere på forskellige grupper eller ved at tilbyde supplerende foranstaltninger.
i) Kommissionen accepterer denne anbefaling og mener, at alle betingelser for dens opfyldelse er
sikret gennem Kommissionens forslag til forordning om ESF+ og forordningen om fælles
bestemmelser bortset fra fastsættelsen af kvantificerede mål.
1

Det anses ikke for hensigtsmæssigt og forholdsmæssigt at fastsætte mål og benchmarks for OP Ioperationer, da medlemsstaterne bør have fleksibilitet til over tid at koncentrere sig om forskellige
målgrupper eller supplere nationale politikker med forskellige instrumenter.
ii) Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling, da det er fastsat i artikel 17, stk. 4, i den
foreslåede forordning om ESF+, at leveringen af fødevarer og/eller elementær materiel bistand kan
suppleres med ledsageforanstaltninger, der tilstræber social inklusion af de socialt dårligst stillede
personer. Selv om disse ledsageforanstaltninger ikke er en forpligtelse for medlemsstaterne,
opfordrer Kommissionen dem til fuldt ud at udnytte de synergier, der er indeholdt i forslaget til
forordning om ESF+, med henblik på at kombinere forskellige elementer af den støtte til social
inklusion, der ydes til de socialt dårligst stillede.
iii) Kommissionen accepterer denne anbefaling. Kommissionen bemærker, at der for fonden er
indført forholdsmæssige overvågnings- og evalueringssystemer i overensstemmelse med kravet om
respekt for de socialt dårligst stilledes værdighed, og at de vil fremgå af ESF+.
BEMÆRKNINGER
22. Budgetteringen for fonden omfattede i sagens natur kontrol med andre strukturfondstildelinger
og afspejler derfor fondenes komplementaritet.
26. Det er vanskeligt at tilvejebringe data, som er sammenlignelige på tværs af landene på EU-plan,
da der findes forskellige tilgange og aktører i de enkelte medlemsstater i forbindelse med sådanne
socialpolitikker, som ikke nødvendigvis udgør en særskilt økonomisk sektor. Dette er også i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
35. Kommissionen bemærker, at identifikationen af de socialt dårligst stillede er baseret på en
behovsvurdering, der foretages på grundlag af objektive kriterier, som de nationale kompetente
myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter. Dette krav blev kontrolleret ved
godkendelsen af de operationelle programmer. Kommissionen mener, at bistanden i de
medlemsstater, som Revisionsretten henviser til, er godt målrettet under hensyntagen til de lokale
behov. Denne tilgang er effektiv og hensigtsmæssig med hensyn til at supplere de nationale
socialpolitikker.
36. Kommissionen mener, at medlemsstaternes tilgange, herunder dem, som Revisionsretten
henviser til, er effektive og hensigtsmæssige med hensyn til at tilpasse fondens støtte til de
skiftende sociale forhold på stedet. Se også ovennævnte generelle svar (punkt 35).
38. Medlemsstaterne overvåger ledsageforanstaltninger kvalitativt og aflægger rapport om dem i de
årlige gennemførelsesrapporter, herunder i de medlemsstater, som Revisionsretten henviser til.
42. Fastsættelse af fælles indikatorer for ledsageforanstaltninger ville også være i strid med
proportionalitetsprincippet, der bør gælde for fonden, da ledsageforanstaltninger er begrænset til
5 % af støtten.
45. En yderligere forbedring af synergien sikres ved at lade Den Europæiske Fond for Bistand til de
Socialt Dårligst Stillede og Den Europæiske Socialfond være omfattet af én forordning i den næste
periode gennem forskellige specifikke mål.
46. Medlemsstaterne tog højde for komplementaritet ved udformningen og under gennemførelsen,
da de fremlagde operationelle programmer.
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Komplementariteten mellem fonden og såvel nationale programmer som EU-programmer blev
positivt vurderet ved midtvejsevalueringen. Fonden er i høj grad kendetegnet ved komplementaritet,
da den fokuserer på forskellige grupper eller yder supplerende foranstaltninger, navnlig med hensyn
til de støttede målgrupper og de ydede støtteforanstaltninger. I de fleste medlemsstater fokuserer
fonden på de socialt dårligst stillede, mens ESF fokuserer på mennesker, hvis grundlæggende behov
er opfyldt, og som er tættere på arbejdsmarkedet.
Kun få endelige modtagere af midler fra fonden kan anses for at være klar til at blive omfattet af
ESF-foranstaltninger, der fører til integration på arbejdsmarkedet. Dette fremgår også af de årlige
gennemførelsesrapporter om fonden og af midtvejsevalueringen. En betydelig andel af
målgrupperne er børn (29 %) eller personer på 65 år og derover (9 %), som ikke skal integreres på
arbejdsmarkedet. Endvidere kan det ikke forventes, at hjemløse og personer med handicap
umiddelbart kan blive omfattet af arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Se også Kommissionens svar på punkt 55.
49. Kommissionen har faktisk styrket rapporteringen om ledsageforanstaltninger. Selv om
rapporteringen er af kvalitativ karakter, indgår den i en årlig sammenfattende rapport, som sendes til
Rådet og Europa-Parlamentet.
Se også Kommissionens svar på punkt 50 og 51.
50. Da typen og dækningen af ledsageforanstaltningerne er så forskelligartet, er der ikke mulighed
for at fastlægge fælles indikatorer. Se også Kommissionens svar på punkt 42.
Fondens virkning vil blive vurderet gennem den efterfølgende evaluering, når programmerne er
blevet afsluttet.
51. Rapporteringen om ledsageforanstaltninger i de årlige gennemførelsesrapporter er faktisk blevet
styrket. Der findes nu et særligt afsnit om medlemsstaternes rapportering om
ledsageforanstaltninger. Kommissionen har således en oversigt over aktivitetstype, rækkevidde og
finansiering.
Aktiviteterne under ledsageforanstaltningerne er fortsat meget forskelligartede med hensyn til
foranstaltningernes art og intensitet (se også Kommissionens svar på punkt 42).
Den undersøgelse af de endelige modtagere, som forvaltningsmyndighederne foretager to gange i
løbet af programmeringsperioden (evaluering), giver vigtige oplysninger om typen af
ledsageforanstaltninger i de forskellige medlemsstater og om hensigtsmæssigheden af rådgivning og
vejledning fra forvaltningsmyndighederne.
53. Kommissionen bemærker, at denne overvågningsmetode er i overensstemmelse med
forordningen vedrørende fonden, der omfatter programspecifikke indikatorer for OP II-programmer
(men ikke for OP I-programmer).
OP II-programmer vedrører pr. definition meget forskelligartede operationer, der er målrettet meget
specifikke endelige modtagere.
56. OP II-programmer vedrører meget forskelligartede operationer (se Kommissionens svar på
punkt 53), og de egner sig ikke alle til "brobygningsfunktionen", f.eks. når de er rettet mod børn
eller ældre.
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Endvidere pålægger forordningen vedrørende fonden ikke medlemsstaterne at indsamle data om de
endelige modtagere af midler fra fonden med henblik på at overgå til ESF-foranstaltninger. Det vil
måske ikke være formålstjenligt systematisk at måle strømmen af modtagere af midler fra fonden.
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
57. Kvalitativ overvågning af Europa 2020-fattigdomsmålene finder sted to gange i løbet af
gennemførelsen af fonden. Denne overvågningsmetode er valgt bevidst af hensyn til de endelige
modtageres værdighed. Der foretages allerede en kvantitativ overvågning af fattigdomsbekæmpelse
inden for rammerne af det europæiske semester.
Fondens virkninger vil blive vurderet gennem den efterfølgende evaluering (i december 2024), når
programmerne er blevet afsluttet.
59. Kommissionen er enig i princippet om, at bistanden skal målrettes mod dem, der har størst
behov, men mener, at de mange forskellige tilgange til at identificere, hvem de socialt dårligst
stillede er, er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og at fonden supplerer forskellige
nationale sociale sammenhænge. Kommissionen bemærker, at identifikationen af de socialt dårligst
stillede er baseret på en behovsvurdering, der foretages på grundlag af objektive kriterier, som de
nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter. Dette krav
blev kontrolleret ved godkendelsen af de operationelle programmer.
60. Ledsageforanstaltninger under OP I overvåges i et særligt afsnit i medlemsstaternes årlige
gennemførelsesrapporter. Endvidere giver den undersøgelse af de endelige modtagere, som
forvaltningsmyndighederne foretager to gange i løbet af programmeringsperioden (evaluering),
vigtige oplysninger om typen af ledsageforanstaltninger i de forskellige medlemsstater og om
hensigtsmæssigheden af rådgivning og vejledning fra forvaltningsmyndighederne. Kravet om
undersøgelse er videreført i Kommissionens forslag til ESF+ for perioden efter 2020. Se også
Kommissionens svar på punkt 42.
Komplementariteten mellem fonden og såvel nationale programmer som EU-programmer vurderes
positivt ved midtvejsevalueringen. Fonden er i høj grad kendetegnet ved komplementaritet, da den
fokuserer på forskellige grupper eller yder supplerende foranstaltninger, navnlig med hensyn til de
støttede målgrupper og de ydede støtteforanstaltninger. I de fleste medlemsstater fokuserer fonden
på de socialt dårligst stillede, mens ESF fokuserer på mennesker, hvis grundlæggende behov er
opfyldt, og som er tættere på arbejdsmarkedet.
Anbefaling 1 — Bedre målretning af bistanden
a) Kommissionen accepterer anbefaling 1a) og mener, at alle betingelser for dens opfyldelse er
sikret gennem Kommissionens forslag til forordning om ESF+ og forordningen om fælles
bestemmelser.
For programmeringsperioden 2021-2027 kræves det i Kommissionens forslag til forordning om
fælles bestemmelser (der vil finde anvendelse på denne form for støtte, som på nuværende tidspunkt
finansieres af fonden), at hvert program skal beskrive de vigtigste udfordringer, herunder sociale
udfordringer. Det betyder, at disse oplysninger vil blive mere fyldestgørende i programmerne.
b) Kommissionen accepterer anbefaling 1b) og mener, at alle betingelser for dens opfyldelse er
sikret gennem Kommissionens forslag til forordning om ESF+ og forordningen om fælles
bestemmelser.

4

I definitionen af "de socialt dårligst stillede personer" i ESF+, navnlig artikel 2, stk. 1, nr. 13),
præciseres det, at behovet for bistand fastslås i overensstemmelse med objektive kriterier, som de
nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter. Dette er en
vigtig bestemmelse, da fonden supplerer de nationale socialpolitikker, og målretningen bør være i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
Derfor kan de nationale tilgange stadig variere under hensyntagen til lokale behov og afhængigt af
bistandens art.
c) Kommissionen accepterer delvist anbefaling 1c). Kommissionen mener, at betingelserne for dens
opfyldelse er sikret gennem Kommissionens forslag til forordning om ESF+ og forordningen om
fælles bestemmelser.
Nødvendigheden af, at medlemsstaterne henviser til interventionslogikken, ligger implicit i
forelæggelsen af et program, der skal finansieres af fonden, med henblik på at overholde ESF+, for
så vidt angår indholdet af prioriteringen. Nødvendigheden af, at medlemsstaterne henviser til
referenceværdier, er allerede omhandlet i ESF+.
Kommissionen er imod, at der fastsættes kvantificerede mål i programmerne, da
det ikke anses for hensigtsmæssigt at fastsætte mål og benchmarks for OP I-operationer. Den
nationale situation/de nationale behov udvikler sig i løbet af syvårsperioden. Medlemsstaterne bør
have fleksibilitet til over tid at koncentrere sig om forskellige målgrupper eller supplere nationale
politikker med forskellige instrumenter.
Endvidere vil det måske heller ikke være forholdsmæssigt i betragtning af den indsats, som
støttemodtagere, der arbejder med frivillige, har behov for, og af hensyn til de endelige modtageres
værdighed.
Anbefaling 2 — Sikring af foranstaltninger til social inklusion for modtagere af elementær
materiel bistand
Kommissionen bemærker, at anbefaling 2a) er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer delvist anbefaling 2b), da artikel 17, stk. 4, i den foreslåede forordning
om ESF+ fastslår, at leveringen af fødevarer og/eller elementær materiel bistand kan suppleres med
ledsageforanstaltninger, der tilstræber social inklusion af de socialt dårligst stillede personer. Selv
om disse ledsageforanstaltninger ikke er en forpligtelse for medlemsstaterne, opfordrer
Kommissionen dem til fuldt ud at udnytte de synergier, der er indeholdt i forslaget til forordning om
ESF+, med henblik på at kombinere forskellige elementer af den støtte til social inklusion, der ydes
til de socialt dårligst stillede.
Anbefaling 3 — Bedre overvågning af den sociale inklusion af FEAD's endelige modtagere
Kommissionen accepterer anbefaling 3 i det omfang, den vedrører Kommissionen.
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Trods EU’s generelle velstand er næsten én ud af fire
europæere stadig truet af fattigdom eller social udstødelse.
Kampen mod fattigdom og social udstødelse har en central
placering i Unionens «Europa 2020»-strategi. Kommissionen
har afsat 3,8 milliarder euro til Den Europæiske Fond for
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) i perioden
2014-2020. Formålet med FEAD er afhjælpe de former for
ekstrem fattigdom, der i særlig grad fører til social
udstødelse, f.eks. hjemløshed, børnefattigdom og
fødevaremangel.
Vi vurderede, om FEAD blev udformet som et effektivt
redskab til at opnå dette mål. Vi konstaterede, at FEAD er
godt integreret i de socialpolitiske rammer. Endvidere
bidrager fonden til at forbedre medlemsstaternes tilgange
til at afhjælpe fattigdom. Den omfatter desuden innovative
foranstaltninger til social inklusion. Vi konstaterede dog, at
fonden grundlæggende stadig er en fødevarestøtteordning
og ikke altid er rettet mod de mest ekstreme former for
fattigdom i medlemsstaterne. Endelig kunne vi ikke fastslå
dens bidrag til at reducere fattigdommen, da
overvågningen er ufuldstændig.
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