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EU:n tarkastajat tutkimaan Euroopan vähävaraisimmille suunnattua apua 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena on 
vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto (FEAD). Rahaston avulla pyritään auttamaan 
EU:n kaikkein vähävaraisimmat pois köyhyydestä ja edistämään heidän integroitumistaan yhteiskuntaan 
yhdistämällä aineellinen ja elintarvikeapu sekä antamalla neuvontaa ja toteuttamalla 
sosiaalista osallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Tarkastajat arvioivat FEAD-rahaston alkuperäisen 
rakenteen ja tutkivat, kohdentuvatko jäsenvaltioiden ohjelmat vaikuttavalla tavalla kaikkein 
vähävaraisimpiin. He tarkastavat myös komission käyttöönottaman tuloksellisuuden mittauksen 
selvittääkseen, miten rahasto osaltaan edistää EU:n asettaman köyhyyden poistamistavoitteen 
saavuttamista.  

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet FEAD-rahastoa koskevan taustakatsauksen. Taustakatsauksissa 
annetaan tietoa, joka perustuu ennen tarkastustehtävän käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. 
Taustakatsausten on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevasta toimintapolitiikasta ja/tai 
ohjelmasta kiinnostuneille tahoille. 

FEAD-rahastosta rahoitettu toiminta keskittyy pääasiassa seuraaville aloille: 

• elintarvikeapu, kuten elintarvikepakkausten ja valmisaterioiden jakaminen äärimmäisen 
puutteellisissa olosuhteissa eläville ihmisille tai kouluruokailun järjestäminen lapsille, jotka ovat vaarassa 
joutua köyhyyteen ja syrjäytyä sosiaalisesti 

• aineellinen tuki, kuten hygieniatarvikkeet aikuisille ja lapsille, tietyntyyppiset vaatteet ja 
perustaloustarvikkeet sekä makuupussit asunnottomille 

• perusoikeuksia koskevien tietojen sekä henkilökohtaista hygieniaa, ravitsemusta ja kansallisilta 
sosiaaliturvalaitoksilta saatavissa olevaa tukea koskevien tietojen antaminen vaikean tilanteen 
helpottamiseksi 

• vähävaraisimpien sosiaalisen osallisuuden tukeminen parantamalla näiden pääsyä olemassa 
olevan aineellisen tuen ja sosiaalipalvelujen sekä Euroopan sosiaalirahaston toimien piiriin. 

“FEAD-rahaston tavoitteena on tarjota välttämättömimmät tarvikkeet köyhyydessä eläville”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen George Pufan. “On siksi olennaisen 
tärkeää, että lainsäädäntö ja rahoitettavat ohjelmat suunnitellaan avun kanavoimiseksi sinne, missä sitä 
eniten tarvitaan.” 
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Tarkastuksen kohteena ovat Euroopan komissioon kuuluva työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto (joka hallinnoi FEAD-rahastoa) sekä viranomaiset, jotka panevat toimet täytäntöön 
28 jäsenvaltiossa. 

Kertomus on määrä julkaista vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen sisältämät keskeiset 
tiedot. Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu. 
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