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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-3 ta’ April 2019 

L-iskema tal-UE tiżgura li tingħata għajnuna 
alimentari lill-persuni l-aktar fil-bżonn, iżda l-impatt 
tagħha fuq l-inklużjoni soċjali għad irid jiġi 
ddimostrat, jgħidu l-Awdituri 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Fond għal Għajnuna Ewropea 
għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) jikkontribwixxi għall-approċċi meħuda mill-Istati Membri 
biex itaffu l-faqar. Madankollu, huwa għadu jiffinanzja prinċipalment l-appoġġ alimentari u 
mhux dejjem ikun immirat fuq il-forom ta’ faqar l-aktar estremi. L-awdituri tal-UE jisħqu li l-
funzjoni tal-fond bħala pont li jwassal għall-inklużjoni soċjali għad trid tiġi ddimostrata. 

B’finanzjament ta’ EUR 3.8 biljun mill-UE matul il-perjodu 2014-2020, il-FEAD mhuwiex biss skema 
ta' għajnuna alimentari, iżda joffri wkoll assistenza materjali flimkien ma’ miżuri ta’ inklużjoni 
soċjali mfasslin apposta. L-awdituri eżaminaw jekk il-FEAD, fil-mod kif tfassal, għenx b’mod effettiv 
biex il-persuni l-aktar fil-bżonn ġewwa l-UE joħorġu mill-faqar u biex jistimula l-integrazzjoni soċjali 
tagħhom. Huma analizzaw il-programmi tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, Spanja, 
Franza, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja. 

Għalkemm il-FEAD jinkludi b’mod ċar l-objettiv tal-inklużjoni soċjali, l-awdituri osservaw li huwa 
jibqa’ primarjament skema ta' għajnuna alimentari, billi aktar minn 80 % tal-baġit tiegħu huwa 
ddedikat għal dan it-tip ta’ appoġġ. Il-fond huwa, madankollu, apprezzat ħafna mill-partijiet 
ikkonċernati li huma inkarigati mill-persuni l-aktar fil-bżonn, u l-awdituri jirrikonoxxu wkoll li l-
FEAD huwa strument sinifikanti li jiżgura l-għoti ta’ assistenza kemm alimentari kif ukoll materjali.  

L-awdituri jiddeskrivu l-possibbiltajiet li l-FEAD joffri lill-Istati Membri biex jistimulaw l-inklużjoni 
soċjali b’mod espliċitu. Madankollu, erba’ Stati Membri biss għażlu programmi ffukati fuq 
azzjonijiet ta’ inklużjoni soċjali, li jirrappreżentaw 2.5 % biss tal-Fond. Barra dan, is-suċċess ta’ dawn 
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il-miżuri mhux qed jiġi mmonitorjat minħabba n-nuqqas ta’ data kwantitattiva. L-awdituri 
jikkonkludu li, minħabba f’hekk, il-kontribut tal-Fond għat-tnaqqis tal-faqar għadu ma ġiex 
iddimostrat. 

“Minkejja l-prosperità ġenerali fl-Ewropa, kważi persuna waħda minn kull erbgħa fl-UE għadha 
f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali”, qal George Pufan, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-FEAD huwa strument ta' politika apprezzat ferm li 
jindirizza din is-sitwazzjoni inaċċettabbli. Iżda biex ikun verament effettiv u biex jipprovdi aktar 
valur miżjud, irid ikun immirat b’mod ċar fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn u fuq il-forom ta’ faqar l-
aktar estremi.” 

Huwa essenzjali li l-għajnuna tkun immirata, aktar u aktar peress li r-riżorsi baġitarji huma limitati. 
Dan jgħin biex jiżdied l-impatt tal-finanzjament u jiffaċilita l-monitoraġġ. Madankollu, mhux dejjem 
qed jiġu stabbiliti miri, u nofs l-Istati Membri eżaminati ma jorjentawx l-għajnuna lejn xi grupp 
vulnerabbli speċifiku jew lejn xi tip speċifiku ta’ faqar. L-awdituri jwissu li huwa probabbli li dan 
kollu jirriżulta f’dispersjoni tal-finanzjament.  

Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li l-FEAD jiġi integrat fil-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE +) il-ġdid. Fid-dawl ta’ dan, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri: 

• jimmiraw aħjar l-assistenza bażika kemm alimentari kif ukoll materjali lejn 
il-persuni l-aktar fil-bżonn; 

• jirriżervaw il-miżuri ta’ inklużjoni soċjali għar-riċevituri tal-assistenza 
materjali bażika; 

• itejbu l-valutazzjoni tal-inklużjoni soċjali tar-riċevituri finali. 

 

 

Noti lill-Edituri 

It-tnaqqis tal-faqar huwa komponent politiku ewlieni tal-istrateġija Ewropa 2020: hija tistabbilixxi 
l-mira li “tneħħi mill-inqas 20 miljun persuna mir-riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali” sal-2020, 
meta mqabbel mal-2008. Fl-2017, 113-il miljun persuna, jew 22.5 % tal-popolazzjoni tal-UE kienu 
għadhom f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali. Fl-2008, meta l-UE ddefiniet il-mira ewlenija 
tagħha, l-ammont ta’ persuni f’riskju kien ta’ 116-il miljun. Ir-riskju huwa l-ogħla għal gruppi 
speċifiċi, bħat-tfal u l-anzjani.  

L-iskemi tal-UE mmirati lejn l-għoti ta’ appoġġ lill-persuni l-aktar fil-bżonn ilhom jeżistu mis-snin 
tmenin. L-ewwel skema ta’ dan it-tip kienet il-programm Ewropew għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
(MDP). Fl-2014, ġie stabbilit il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), 
li għalih il-Kummissjoni ddedikat EUR 3.8 biljun, ikkomplementati b’kontribuzzjonijiet mill-Istati 
Membri, li ammontaw għal finanzjament totali ta’ EUR 4.5 biljun matul il-perjodu 2014-2020. L-
għan tal-FEAD huwa li jtaffi dawk il-forom ta’ faqar estrem li għandhom l-akbar impatt f’termini ta’ 
esklużjoni soċjali, bħall-persuni mingħajr dar, il-faqar fost it-tfal u l-privazzjoni alimentari. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-
industrija u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li 
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nagħmlu fir-rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-
benefiċċju tax-xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2019 “Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
(FEAD): Appoġġ siewi iżda l-kontribut tiegħu għat-tnaqqis tal-faqar għadu mhuwiex stabbilit” huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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