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EU-revisorerne vil undersøge støtten til de socialt dårligst stillede personer 
i Europa 

Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende Den Europæiske Fond for Bistand til 
de Socialt Dårligst Stillede (FEAD). Fonden skal hjælpe de socialt dårligst stillede personer i EU med at 
komme ud af fattigdom og fremme deres sociale integration ved at kombinere materiel bistand og 
fødevarehjælp, sammen med specifik rådgivning og foranstaltninger vedrørende social inklusion. 
Revisorerne vil vurdere den oprindelige ramme for FEAD og undersøge, om medlemsstaternes 
programmer er effektive med hensyn til at nå de socialt dårligst stillede. De vil også gennemgå den 
præstationsmåling, som Kommissionen har indført for at fastslå fondens bidrag til opfyldelsen af EU's 
mål for fattigdomsbekæmpelse.  

Revisorerne har i dag offentliggjort et baggrundspapir om FEAD. Baggrundspapirer giver oplysninger 
baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave. Hensigten er, at de 
skal være en informationskilde for personer med interesse i den politik og/eller det program, der revideres. 

De væsentligste aktiviteter inden for rammerne af FEAD omfatter: 

• fødevarebistand, f.eks. levering af fødevarepakker og tilberedte måltider til personer, der lider 
store materielle og sociale afsavn, og skolefrokoster til børn, som er i risiko for fattigdom og social 
udstødelse 

• materiel bistand, f.eks. levering af hygiejneartikler for voksne og børn, udvalgte former for 
beklædning og grundlæggende husholdningsartikler samt soveposer til hjemløse 

• oplysning med henblik på at afhjælpe nød, f.eks. oplysning om grundlæggende rettigheder, 
personlig hygiejne og sund kost samt om den støtte, der ydes af den nationale socialforsorg 

• støtte til social inklusion af de socialt dårligst stillede ved at forbedre deres adgang til eksisterende 
materiel bistand og sociale tjenesteydelser samt aktiviteter under Den Europæiske Socialfond. 

 "FEAD skal levere de mest basale fornødenheder til personer, der lever i fattigdom", siger George Pufan, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Derfor er det afgørende, 
at lovgivningen og de finansierede programmer er udformet til at kanalisere støtten derhen, hvor der er 
mest brug for den."  
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Revisionen omhandler det arbejde, der udføres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (som forvalter FEAD) og af de 
myndigheder, der gennemfører aktiviteter i de 28 medlemsstater. 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i første halvår af 2019. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets 
baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 
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