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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 3. april 2019 

EU-ordning sikrer fødevarehjælp til de socialt 
dårligst stillede, men dens bidrag til social inklusion 
er endnu ikke fastslået, siger revisorerne 

Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) bidrager til at forbedre medlemsstaternes tilgange 
til at afhjælpe fattigdom. Men den finansierer stadig primært fødevarebistand og er ikke altid 
rettet mod de mest ekstreme former for fattigdom. EU-revisorerne fremhæver, at fondens 
funktion som brobygger til social inklusion endnu ikke er fastslået. 

Med 3,8 milliarder euro i EU-finansiering i perioden 2014-2020 skal FEAD ikke blot være en 
fødevarehjælpsordning, men også tilbyde materiel bistand kombineret med skræddersyede 
foranstaltninger til social inklusion. Revisorerne vurderede, om FEAD's udformning gjorde den 
effektiv med hensyn til at løfte de socialt dårligst stillede personer i EU ud af fattigdom og fremme 
deres sociale integration. De undersøgte programmerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, 
Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Polen, Rumænien og Slovakiet. 

FEAD har et klart mål om social inklusion, men revisorerne konstaterede, at fonden stadig 
grundlæggende er en fødevarehjælpsordning, da over 80 % af dens budget går til denne type 
bistand. Ikke desto mindre sætter de interessenter, der har med de socialt dårligst stillede at 
gøre, stor pris på FEAD, og revisorerne betragter også FEAD som et væsentligt instrument til at 
sikre levering af fødevarer og materiel bistand.  

Revisorerne beskriver de muligheder, som FEAD giver medlemsstaterne for eksplicit at fremme 
social inklusion. Men kun fire medlemsstater har valgt at gennemføre programmer med fokus på 
foranstaltninger til social inklusion, og de tegner sig kun for 2,5 % af fondens midler. Desuden 
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overvåges disse foranstaltningers succes ikke, da der mangler kvantitative data. Revisorerne 
konkluderer derfor, at fondens bidrag til at afhjælpe fattigdom endnu er ikke fastslået. 

"Trods Europas generelle velstand er næsten én ud af fire personer i EU stadig truet af fattigdom 
eller social udstødelse," siger George Pufan, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. "FEAD er et velkomment politisk instrument til at tackle denne 
uacceptable situation. Men hvis FEAD virkelig skal være effektiv og give merværdi, skal den rettes 
direkte mod de mest trængende og de mest ekstreme former for fattigdom." 

Det er afgørende at målrette bistanden, navnlig på grund af de begrænsede budgetmidler. 
Målretning øger bistandens effekt og gør overvågningen lettere. Der fastsættes imidlertid ikke altid 
mål, og halvdelen af de undersøgte medlemsstater retter ikke bistanden mod nogen bestemt 
sårbar gruppe eller fattigdomstype. Revisorerne advarer om, at dette kan føre til for stor spredning 
af finansieringen.  

Med henblik på perioden 2021-2027 har Europa-Kommissionen foreslået at integrere FEAD i den 
nye Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Revisorerne anbefaler på denne baggrund, at 
Kommissionen og medlemsstaterne: 

• bedre målretter fødevarebistanden og den materielle bistand mod de mest 
trængende 

• sikrer foranstaltninger til social inklusion for modtagere af elementær 
materiel bistand 

• forbedrer vurderingen af den sociale inklusion af de endelige modtagere. 

 

 

Bemærkninger til redaktører 

Fattigdomsreduktion er et centralt politisk element i Europa 2020-strategien, der har som mål at 
"løfte mindst 20 millioner mennesker ud af risikoen for fattigdom eller social udstødelse" senest i 
2020 sammenlignet med 2008. I 2017 var 113 millioner mennesker, dvs. 22,5 % af EU's befolkning, 
stadig truet af fattigdom eller social udstødelse. I 2008, da EU fastsatte sit overordnede mål, var 
116 millioner mennesker truet. Risikoen er størst for bestemte grupper, f.eks. børn og ældre 
mennesker.  

Siden 1980'erne har EU haft ordninger med det formål at støtte de socialt dårligst stillede. Den 
første var programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede (MDP). I 2014 
oprettedes Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), hvortil 
Kommissionen har bevilget 3,8 milliarder euro, som suppleres af bidrag fra medlemsstaterne, så 
den samlede finansiering når op på 4,5 milliarder euro i perioden 2014-2020. Formålet med FEAD 
er afhjælpe de former for ekstrem fattigdom, der i særlig grad fører til social udstødelse, f.eks. 
hjemløshed, børnefattigdom og fødevaremangel. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
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gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere 
til gode. 

Særberetning nr. 5/2019 "Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: Fonden 
yder værdifuld støtte, men dens bidrag til at reducere fattigdommen er endnu ikke fastslået" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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