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Unijni kontrolerzy zbadają pomoc dla najbardziej potrzebujących 
w Europie 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Funduszu jest pomoc w wydobyciu z ubóstwa 
najbardziej potrzebujących osób w UE oraz przyczynianie się do ich włączenia społecznego poprzez 
wsparcie materialne i żywnościowe, a także ukierunkowane doradztwo i działania na rzecz włączenia 
społecznego. Kontrolerzy ocenią proces ustanowienia funduszu FEAD i zbadają, czy programy państw 
członkowskich skutecznie docierają do najbardziej potrzebujących. Przyjrzą się także systemowi pomiaru 
skuteczności działań, który Komisja wprowadziła, by ocenić, w jakim stopniu fundusz przyczynia się do 
osiągnięcia unijnego celu zmniejszenia ubóstwa.  

Trybunał opublikował dziś dokument informacyjny na temat funduszu FEAD. Dokumenty informacyjne 
zawierają informacje uzyskane w toku prac przygotowawczych podjętych przed rozpoczęciem zadania 
kontrolnego. Mają one służyć za źródło informacji dla osób zainteresowanych kontrolowanym obszarem 
polityki lub programem. 

Główne działania podejmowane w ramach funduszu FEAD polegają na zapewnieniu następującej pomocy: 

• pomoc żywnościowa, np. dystrybucja paczek żywnościowych i gotowych posiłków przeznaczonych 
dla osób w szczególnie trudnej sytuacji oraz obiadów w szkole dla dzieci zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym; 

• pomoc materialna, np. artykuły higieniczne dla dorosłych i dzieci, wybrane rodzaje odzieży 
i podstawowe artykuły gospodarstwa domowego, a także śpiwory dla osób bezdomnych; 

• informacje wskazujące, jak poprawić swoją sytuację, np. informacje na temat podstawowych 
praw, higieny osobistej, porady żywieniowe i wsparcie proponowane przez krajowe instytucje pomocy 
społecznej; 

• wsparcie na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących poprzez zapewnienie im 
lepszego dostępu do istniejącej pomocy materialnej i usług społecznych, a także do działań prowadzonych 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 – Celem funduszu FEAD jest zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb osób żyjących w ubóstwie – 
powiedział George Pufan, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. – Dlatego właśnie kluczowe jest takie opracowanie przepisów i programów objętych 
finansowaniem, żeby pomoc trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.  
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Kontrolą objęta zostanie Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 
Komisji Europejskiej (która zarządza funduszem FEAD), a także organy wdrażające działania w 28 
państwach członkowskich. 

Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się w pierwszej połowie 2019 r. 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu. 
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