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Curtea de Conturi Europeană examinează ajutorul destinat celor mai 
defavorizate persoane în Europa 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la Fondul de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane (FEAD). Acest fond urmărește să ajute persoanele cele mai defavorizate din 
UE să iasă din sărăcie, precum și să promoveze integrarea lor socială, prin combinarea de ajutor material 
cu ajutor alimentar, împreună cu servicii de consiliere specifică și măsuri de incluziune socială. Auditorii 
vor evalua modul în care a fost organizat inițial FEAD și vor examina dacă programele aferente din 
statele membre răspund în mod eficace nevoilor celor mai defavorizate persoane. Totodată, va fi 
analizat sistemul de măsurare a performanței care a fost instituit de Comisie pentru a evalua contribuția 
fondului la atingerea obiectivului UE de a reduce sărăcia.  

Curtea a publicat astăzi o notă de informare privind FEAD. Notele de informare prezintă informații bazate 
pe activitățile pregătitoare întreprinse înainte de începerea unei sarcini de audit în curs. Ele sunt concepute 
să servească drept sursă de informații pentru cei interesați de politica și/sau de programul care fac obiectul 
auditului. 

Principalele activități din cadrul FEAD includ: 

• furnizarea de ajutor alimentar, de exemplu prin distribuirea de pachete cu alimente și de mâncare 
preparată către persoane aflate în situație de deprivare materială severă sau prin distribuirea de mese de 
prânz în școli pentru copii expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială; 

• furnizarea de ajutor material, de exemplu articole de igienă pentru adulți și copii, anumite articole 
de îmbrăcăminte și articole esențiale de uz casnic sau saci de dormit pentru persoanele fără adăpost; 

• furnizarea de informații menite să amelioreze condițiile de viață, de exemplu informații 
referitoare la drepturile de bază, sfaturi legate de igiena personală și de nutriție sau informații privind 
sprijinul disponibil din partea instituțiilor naționale de securitate socială; 

• sprijin vizând incluziunea socială a persoanelor celor mai defavorizate, prin îmbunătățirea 
accesului lor la sprijinul material existent și la servicii sociale, precum și la activitățile finanțate în cadrul 
Fondului social european. 

 „Scopul FEAD este de a asigura satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor care trăiesc în sărăcie”, 
a explicat domnul George Pufan, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit. „Prin urmare, 
este esențial ca legislația și programele care sunt finanțate să fie astfel concepute încât să direcționeze 
ajutorul acolo unde este cea mai mare nevoie de acesta.”  
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Auditul va avea loc la nivelul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din 
cadrul Comisiei Europene (care gestionează FEAD) și la nivelul autorităților care implementează activitățile 
relevante în cele 28 de state membre. 

Se estimează că raportul de audit va fi publicat în prima jumătate a anului 2019. 

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare adoptate de 
Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al notei este disponibil la adresa eca.europa.eu. 
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