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Auditoři EU budou prověřovat podporu určenou pro nejchudší osoby 
v Evropě 

Evropský účetní dvůr právě provádí audit Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Cílem 
fondu je pomoci nejchudším osobám v EU vymanit se z chudoby a napomáhat jejich sociální integraci 
tím, že spojuje materiální a potravinovou pomoc s konkrétním poradenstvím a opatřeními sociálního 
začleňování. Auditoři budou zkoumat, jak byl fond původně ustaven, a prověřovat, zda se programy 
členských států účinně zaměřují na nejchudší osoby. Přezkoumají též měření výkonnosti zavedené Komisí 
s cílem stanovit, jak fond přispívá k cíli, který si EU pro snižování chudoby stanovila.  

Auditoři dnes zveřejnili podkladový dokument o fondu FEAD. Podkladové dokumenty uvádějí informace, jež 
vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením probíhajícího auditního úkolu. Jejich účelem je 
poskytnout informace těm, kdo se zajímají o politiku anebo program, jež je předmětem auditu. 

K hlavním činnostem fondu patří poskytovat: 

• potravinovou podporu, například potravinové balíčky a připravená jídla lidem trpícím vážným 
nedostatkem nebo školní obědy dětem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením, 

• materiální podporu, například hygienické potřeby pro dospělé a děti, vybrané druhy oděvů a 
základní potřeby pro domácnost a spací pytle pro osoby bez domova, 

• informace, které mohou ulehčit těžké životní situace, například informace o základních právech, 
osobní hygieně, výživě a podpoře od vnitrostátních institucí sociálního zabezpečení, 

• podporu pro sociální začleňování nejchudších osob zlepšováním jejich přístupu k existující 
materiální podpoře a sociálním službám a k činnostem, které nabízí Evropský sociální fond. 

 „Fond FEAD má poskytovat nejzákladnější potřeby osobám žijícím v chudobě,“ uvedl člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za zprávu George Pufan. „Je proto stěžejní, aby legislativa a financované 
programy byly navrženy tak, aby se pomoc dostala tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.“  

Audit se zaměří na Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování (které fond řídí) a na orgány provádějící jeho činnosti ve 28 členských státech. 

Předpokládá se, že zpráva bude zveřejněna v první polovině roku 2019. 
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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních podkladového dokumentu přijatého 
Evropským účetním dvorem. Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce 
eca.europa.eu. 
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