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Одиторите на ЕС проверяват помощта за най-нуждаещите се лица 
в Европа 

Европейската сметна палата е в процес на извършване на одит на Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Фондът има за цел да подпомага най-
нуждаещите се лица в ЕС в преодоляването на бедността и да насърчава включването им 
в обществото, като съчетава материална с хранителна помощ и извършва специфични 
консултации и осъществява мерки за социално приобщаване. Одиторите ще направят оценка на 
първоначалната организационна структура на FEAD и ще проверят дали програмите на държавите 
членки са ефективни в насочването на помощта към най-нуждаещите се лица. Ще бъдат 
разгледани и механизмите за измерване на резултатите, въведени от Комисията с цел да се 
определи приносът на Фонда към постигането на целта на ЕС за намаляване на бедността.  

Европейската сметна палата публикува днес Информационен документ относно FEAD. 
Информационните документи предоставят сведения въз основа на подготвителната дейност, 
извършена преди началото на текуща одитна задача. Те са замислени като източник на информация 
за лицата, заинтересовани от одитираната политика и/или програма. 

Основните дейности по FEAD предвиждат предоставянето на: 

• хранителна помощ, напр. раздаване на пакети с храна и готвени ястия за хора, живеещи 
в условия на сериозни лишения, или обяд в училище за деца, изложени на опасност от бедност 
и социално изключване; 

• материална помощ, напр. санитарни материали за възрастни и деца, определени видове 
облекло и основни домакински вещи, спални чували за бездомни лица; 

• информация за облекчаване на трудностите, напр. информация относно основните права, 
личната хигиена, съвети за хранене, както и подкрепа, предоставена от националните институции за 
социално подпомагане; и 

• подкрепа за социално приобщаване на най-нуждаещите се лица чрез осигуряване на по-
добър достъп до съществуващите възможности за материална помощ и социални услуги и до 
дейностите, предлагани по Европейския социален фонд. 

 „FEAD има за цел да осигури задоволяване на основните потребности на хората, живеещи 
в бедност“, заяви George Pufan, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за 
изготвянето на доклада. „Ето защо от изключително значение е законодателството 
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и финансираните програми да се разработят така, че да насочват помощта там, където тя е 
най-необходима.“  

Одитът ще обхване Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на 
Европейската комисия (която управлява FEAD), както и органите, отговарящи за изпълнението на 
действията в 28-те държави членки. 

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван през първата половина на 2019 г. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от 
Европейската сметна палата Информационен документ. Пълният текст на документа е публикуван на 
www.eca.europa.eu. 
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