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Az uniós számvevők megvizsgálják a leginkább rászoruló személyeknek 
nyújtott európai támogatást 

Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapra (FEAD) nézve. Az alap célja, hogy segítse az Unióban leginkább rászoruló 
személyek kiemelkedését a szegénységből, és hogy társadalmi beilleszkedésüket az anyagi és 
élelmiszersegély együttesével, konkrét tanácsokkal és társadalmi befogadási intézkedésekkel támogassa. 
A számvevők megvizsgálják a FEAD eredeti felépítését, és értékelik, hogy a tagállami programok 
eredményesen célozzák-e meg a leginkább rászorulókat. Felülvizsgálják továbbá a Bizottság által 
bevezetett teljesítménymérést, hogy meghatározhassák, mennyiben járul hozzá az alap az Unió 
szegénységcsökkentési célkitűzésének eléréséhez.  

Számvevőink ma egy háttér-tájékoztatót is közzétettek a FEAD-ról. A háttér-tájékoztatók folyamatban lévő 
ellenőrzésekről nyújtanak információt az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munka alapján. 
Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

A FEAD keretében megvalósuló fő tevékenységek a következők: 

• élelmiszertámogatás, például élelmiszercsomagok és készételek eljuttatása súlyosan hátrányos 
helyzetű emberekhez, vagy iskolai ebéd biztosítása a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének 
kitett gyermekeknek; 

• anyagi támogatás, például tisztálkodási cikkek felnőttek és gyermekek számára, egyes kiválasztott 
ruhafajták és alapvető háztartási tárgyak, valamint hálózsákok hajléktalanoknak; 

• tájékoztatás a nélkülözés enyhítése céljából, például az alapvető jogokról és a személyes 
higiéniáról, táplálkozási tanácsadás, tájékoztatás a nemzeti szociális jóléti intézményektől kapható 
támogatásokról; 

• a leginkább rászorulók társadalmi befogadásának segítése a meglévő anyagi támogatásokhoz és 
szociális szolgáltatásokhoz, illetve az Európai Szociális Alap keretében nyújtott tevékenységekhez való 
hozzáférésük javításával. 

 „A FEAD célja a szegénységben élők legalapvetőbb szükségleteinek kielégítése” – jelentette ki George 
Pufan, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Ezért a jogszabályokat és a finanszírozott programokat 
feltétlenül úgy kell kialakítani, hogy a támogatás eljusson oda, ahol arra a legnagyobb szükség van.”  
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Az ellenőrzés az Európai Bizottságnak a FEAD-ot is irányító A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságára, valamint a tevékenységeket a 28 tagállamban végrehajtó 
hatóságokra irányul. 

Az ellenőrzési jelentés várhatóan 2019 első felében fog megjelenni. 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett háttér-
tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 
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