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EU:s revisorer ska granska biståndet till dem som har det sämst ställt i EU 

Europeiska revisionsrätten granskar för närvarande fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (Fead). Fondens syfte är att bidra till att lyfta de personer som har det sämst ställt i EU ur 
fattigdom och öka deras sociala delaktighet genom att kombinera materiellt bistånd och 
livsmedelsbistånd med särskild rådgivning och åtgärder för social delaktighet. Revisorerna kommer att 
bedöma inrättandet av Fead och undersöka om medlemsstaternas program når ut till de sämst ställda på 
ett ändamålsenligt sätt. De ska också granska den effektivitetsmätning som kommissionen infört för att 
avgöra i vilken mån fonden bidrar till att uppfylla EU:s mål för fattigdomsminskning.  

Revisorerna har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om Fead. Bakgrundsdokument innehåller 
information som bygger på det förberedande arbete som utförs innan en beslutad granskningsuppgift 
inleds. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik och/eller de program som 
granskas. 

De viktigaste åtgärderna inom Fead är bland annat tillhandahållande av 

• livsmedelsstöd, till exempel utdelning av livsmedelspaket och lagade måltider till personer som 
lever under mycket fattiga omständigheter eller skolluncher till barn som riskerar att hamna i fattigdom 
och socialt utanförskap, 

• materiellt stöd, till exempel sanitetsartiklar till vuxna och barn, vissa typer av kläder och 
bashushållsartiklar samt sovsäckar till hemlösa, 

• information för att lindra nöd, till exempel om grundläggande rättigheter, personlig hygien, kost 
och stöd som finns att få från nationella sociala välfärdsinstitutioner, 

• stöd för att främja social delaktighet för dem som har det sämst ställt, genom förbättrad tillgång 
till materiellt stöd och sociala tjänster samt till aktiviteter som erbjuds inom Europeiska socialfonden. 

 ”Syftet med Fead är att tillgodose de mest grundläggande behoven hos människor som lever i fattigdom”, 
sade George Pufan, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Därför är 
det viktigt att lagstiftningen och de finansierade programmen utformas så att stödet hamnar där det 
behövs mest.”  

Revisionen är inriktad på Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering (som förvaltar Fead), liksom på de myndigheter som genomför åtgärderna i de 28 
medlemsstaterna. 
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Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras under första halvåret 2019. 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens 
bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 
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