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Revizorji EU bodo preučili pomoč najbolj ogroženim osebam v Evropi 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) Cilj Sklada 
je iz primeža revščine rešiti najbolj ogrožene osebe v EU in spodbujati njihovo socialno vključevanje s 
kombiniranjem materialne pomoči in pomoči v obliki hrane, vključno s posebnim svetovanjem in ukrepi 
za socialno vključevanje. Revizorji bodo ocenili prvotno ureditev Sklada in preučili, ali so programi držav 
članic uspešni pri doseganju najbolj ogroženih. Poleg tega bodo pregledali merjenje smotrnosti, ki ga je 
vzpostavila Komisija, za opredelitev prispevka Sklada k doseganju cilja EU, da se zmanjša revščina.  

Revizorji so danes objavili razlagalni dokument o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Razlagalni 
dokumenti vsebujejo podatke o pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom revizije. Zasnovani so kot 
vir podatkov za vse, ki jih zanimajo politike in/ali programi, ki se revidirajo. 

Glavne dejavnosti v okviru Sklada zagotavljajo: 

• pomoč v obliki hrane, kot so paketi s hrano in pripravljeni obroki za ljudi v močno ogroženih 
okoliščinah ter šolska kosila za otroke, ki jim grozita revščina in socialna izključenost, 

• materialno podporo, kot so higienski izdelki za odrasle in otroke, nekatere vrste oblačil in osnovni 
gospodinjski predmeti ter spalne vreče za brezdomce, 

• informacije za ublažitev stisk, kot so informacije o temeljnih pravicah, osebni higieni, 
prehrambenih nasvetih in pomoči, ki jo zagotavljajo nacionalne socialnovarstvene ustanove, ter 

• pomoč za socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb z izboljšanjem njihovega dostopa do 
obstoječe materialne podpore in socialnih storitev ter dejavnosti v okviru Evropskega socialnega sklada. 

 »Cilj Sklada je zagotavljati najosnovnejše potrebščine ljudem, ki živijo v revščini,« je dejal član Evropskega 
računskega sodišča George Pufan, pristojen za poročilo. »Zato je bistveno, da so zakonodaja in programi, 
ki se financirajo, oblikovani na način, ki usmerja pomoč tja, kjer je najbolj potrebna.«  

Revidiran bo Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (ki 
upravlja FEAD) ter organi, ki programe izvajajo v 28 državah članicah. 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno v prvi polovici leta 2019. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila razlagalnega dokumenta, ki ga je pripravilo 
Evropsko računsko sodišče. Cel razlagalni dokument je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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