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L-Awdituri tal-UE biħsiebhom jeżaminaw l-għajnuna li tingħata lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn fl-Ewropa 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar 
fil-Bżonn (FEAD). Il-Fond ifittex li jgħin biex il-persuni l-aktar fil-bżonn ġewwa l-UE joħorġu mill-faqar, u 
biex l-integrazzjoni soċjali tagħhom tiġi stimulata billi jgħaqqad flimkien l-għajnuna materjali ma’ dik 
alimentari, kif ukoll ma’ pariri speċifiċi u ma’ miżuri speċifiċi għall-inklużjoni soċjali. L-awdituri se 
jivvalutaw l-istruttura inizjali tal-FEAD u se jeżaminaw jekk il-programmi tal-Istati Membri humiex qed 
jilħqu lil dawk l-aktar fil-bżonn b’mod effettiv. Huma se jeżaminaw ukoll il-kejl tal-prestazzjoni li l-
Kummissjoni stabbiliet biex jiġi ddeterminat kemm il-Fond qed jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-mira tal-UE 
għat-tnaqqis tal-faqar.  

Illum, l-awdituri ppubblikaw Dokument ta’ Sfond dwar il-FEAD. Dokumenti ta’ Sfond jipprovdu 
informazzjoni bbażata fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda kompitu tal-awditjar. Huma 
intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika u/jew fil-programm awditjati. 

L-attivitajiet prinċipali taħt il-FEAD jinkludu: 

• l-għoti ta’ appoġġ alimentari, bħad-distribuzzjoni ta’ pakketti tal-ikel u ta’ ikliet ippreparati għal 
persuni li jkunu f’ċirkustanzi ta’ bżonn serju, jew ta’ ikliet fl-iskejjel għal tfal li jkunu fil-periklu ta’ faqar u ta’ 
esklużjoni soċjali; 

• l-għoti ta’ appoġġ materjali, bħal oġġetti iġjeniċi għall-adulti u t-tfal, tipi magħżula ta’ ħwejjeġ u 
oġġetti bażiċi għad-dar, kif ukoll basktijiet tal-irqad għal persuni mingħajr dar; 

• il-provvediment ta’ informazzjoni li tgħin biex titnaqqas it-tbatija, bħal informazzjoni dwar id-
drittijiet bażiċi, l-iġjene personali, pariri dwar in-nutrizzjoni u informazzjoni dwar l-appoġġ disponibbli mill-
istituzzjonijiet nazzjonali tal-assistenza soċjali; u 

• l-għoti ta’ appoġġ għall-inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-bżonn, billi jingħatalhom aċċess 
aħjar għall-appoġġ materjali u għas-servizzi soċjali eżistenti, kif ukoll għall-attivitajiet offruti taħt il-Fond 
Soċjali Ewropew. 

“Il-FEAD għandu l-għan li jipprovdi l-ħtiġijiet l-aktar bażiċi għal persuni li jgħixu fil-faqar”, qal George Pufan, 
il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Għalhekk huwa kruċjali li l-
leġiżlazzjoni u l-programmi li qed jiġu ffinanzjati jitfasslu b’mod li l-għajnuna titwassal fejn tkun l-aktar 
meħtieġa.”  
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L-awditu se jindirizza d-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea (li huwa d-Direttorat li jimmaniġġja l-FEAD), kif ukoll l-awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-attivitajiet fit-28 Stat Membru. 

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat matul l-ewwel sitt xhur tal-2019. 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tad-Dokument ta’ Sfond 
maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Id-dokument sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 
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