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FEAD - Fund for European Aid to the most deprived: Valuable support but its 
contribution to reducing poverty is not yet established

Summary

The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) is the successor programme to the 
former European programme for the most deprived persons (MDP). It provides €3.8 billion of 
EU funding for the programme period 2014-2020 and it is implemented at national level 
through operational programmes. 

Compared to the MDP, FEAD has brought two important changes to the fight against poverty. 
First, it offers both material assistance and social inclusion measures, in addition to food aid. 
Second, the management of the Fund within the European Commission moved from the 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development to the Directorate-General of 
Employment and Social Affairs. This organisational change towards social policy was also 
followed by most Member States’ authorities. 

The Court’s conclusions and recommendations

The Court concluded:

• However, despite these changes the Court found that FEAD remains essentially a food 
support programme. This was made possible by the basic FEAD Regulation, which 
allows Member States to finance food support very much as under the former MDP. Only 
four Member States opted to concentrate their programmes on specific social inclusion 
measures, which represent 2.5 % of the Fund. 

• “Most deprived” remains a generic term, therefore it is up to Member States to define 
those most exposed to poverty to whom FEAD support should be targeted through their 
national operational programmes. Half of the Member States assessed by the Court do not 
target the aid to any specific vulnerable group or poverty situation. However, if FEAD is 
to provide EU added value alongside other support schemes, it needs to be targeted at 
those most in need, or the most extreme forms of poverty. 

• Member States had to adopt a variety of social inclusion measures to complement 
material support, and the Court found a wide range of such measures from the 
distribution of information leaflets to customised individual support. Only a few Member 
States monitor the results achieved by these measures. Consequently, their contribution 
towards alleviating the worst forms of poverty could not be established. 

• The four Member States which concentrated their programmes upon specific social 
inclusion measures rather than food or material assistance, carried out more detailed 
monitoring because of the better targeting required by the basic FEAD Regulation. 
However, there is not enough evidence that these measures complemented similar ones 
supported by the European Social Fund (ESF). 

• Overall, the Court considers FEAD as a relevant instrument that has ensured the 
provision of food and material support to those most in need, complementing Member 
States’ and private, but not necessarily other EU, initiatives. FEAD is also welcome by 
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those dealing with the most deprived. However, its contribution to alleviating poverty has 
not been established. 

Based on these conclusions the Court makes recommendations that take into account the 
Commission’s proposals for the 2021-2027 programme period. 

Recommendation 1 - Better targeting of aid 

The Commission should require Member States:

(a) clearly describing the national poverty situation; 
(b) defining the specific population(s) to be targeted and the means to be used; 
(c) setting out the intervention logic and in particular the expected results, identifying 

reference values (baselines) and setting quantified targets. 

Recommendation 2 - Safeguarding social inclusion measures for recipients of basic material 
assistance 

Member States should either: 

(a) include accompanying measures in their OPs to complement food and basic material 
support; or 

(b) clearly define in their OPs which social inclusion measures under the broader ESF + 
will explicitly target recipients of food and/or material assistance support. 

The Commission should:

when approving these programmes, ensure that recommendations 2 (a) or 2 (b) are 
addressed effectively. 

Recommendation 3 - Improving the assessment of the social inclusion of FEAD end recipients 

The Commission and Member States should:

develop a methodology to assess how many end recipients of food and material 
assistance could improve their personal situation through FEAD and other social 
inclusion schemes, either in Member States or through the ESF +. 

Препоръки на докладчика

Европейският парламент,

• приветства специалния доклад на Палатата, нейните констатации, както и 
готовността на Комисията да изпълни препоръките;

• подчертава, че във финансово отношение FEAD е относително малък фонд; 
отново заявява, че насочването на средствата към най-нуждаещите се или към най-
тежките форми на бедност е от съществено значение за доброто използване на 
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ограниченото финансиране.

• счита, че FEAD е ефективен инструмент за намаляване на бедността и за 
социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица в ЕС чрез иновативни елементи 
на социалната политика;

• отбелязва предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. FEAD да бъде интегриран в новия ЕСФ+, но признава, 
че положителното въздействие на това интегриране ще зависи от подобряването на 
предложението и изпълнението на мерките, препоръчани от Палатата; 

• отбелязва, че въпреки общата си цел за социално приобщаване на най-
нуждаещите се лица, засега FEAD остава по същество програма за продоволствена 
помощ, като 83% от фонда се отделят за подпомагане с хранителни продукти, и че 
повечето държави членки не прилагат в достатъчна степен конкретни мерки за 
социално приобщаване; здравето на хората се влияе и от начина им на хранене;

• изразява съжаление, че не е възможен мониторинг на успеха на мерките за 
социално приобщаване поради липсата на количествено измерими данни и че поради 
това приносът на фонда за социалното приобщаване на най-нуждаещите си не може да 
бъде измерен; 

• приканва Комисията за следващия програмен период да разработи съвместно с 
държавите членки методология, която да послужи за подобряване на оценката на 
помощта за социално приобщаване на крайните получатели и за измерването на 
резултатите от тази помощ;

• отправя искане към Комисията през следващия програмен период 2021 – 2027 г. 
да насърчава държавите членки да използват докрай полезните взаимодействия, 
предвидени в предложението за регламент за ЕСФ+, за да се комбинират различните 
елементи на подкрепата за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица;

• настоятелно призовава Комисията, когато одобрява програмите по новия 
регламент за бъдещия ЕСФ+, да гарантира ефективното включване на мерки за 
социално приобщаване на получателите на основно материално подпомагане; за хората 
е важно новият ЕСФ+ да има конкретен ефект върху социалното приобщаване;

• препоръчва на Комисията да създаде инструменти за измерване на приноса на 
фонда за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица;

• приветства факта, че мониторингът на целите на стратегията „Европа 2020“ във 
връзка с бедността се извършва в качествено отношение два пъти по време на 
изпълнението на FEAD; отбелязва, че мониторинг в количествено отношение на 
намаляването на бедността се извършва в рамките на европейския семестър; насърчава 
Комисията и държавите членки да използват информацията от този мониторинг за по-
добро насочване на помощта по линия на фонда и бъдещия ЕСФ+;  

• препоръчва на Комисията да публикува резултатите от мониторинга.


