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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 +. 

Doporučení zpravodajky

Evropský parlament

• vítá zvláštní zprávu Účetního dvora, její zjištění a připravenost Komise uskutečnit 
formulovaná doporučení;

• zdůrazňuje, že fond FEAD je z finančního hlediska poměrně malý; opakuje, že má-li 
být podpořeno dobré využití omezených finančních prostředků, které jsou k dispozici, je 
nezbytné zaměřit se na nejpotřebnější osoby či na nejextrémnější formy chudoby;
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• je toho názoru, že fond FEAD je účinným nástrojem zmírňování chudoby, který 
přispívá k sociálnímu začlenění nejchudších osob v EU prostřednictvím inovačních prvků 
sociální politiky;

• bere na vědomí návrh, podle kterého má být v příštím víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 fond FEAD sloučen s novým fondem ESF+, je však toho názoru, že se 
pozitivní dopad tohoto sloučení bude odvíjet od zlepšení provedených v daném návrhu a od 
realizace opatření doporučených Účetním dvorem; 

• konstatuje, že navzdory celkovému cíli fondu FEAD, jímž je sociální začlenění 
nejchudších osob, zůstává tento fond ve stávajícím období převážně programem potravinové 
pomoci (na kterou je vyčleněno 83 % jeho rozpočtu) a zvláštní opatření zaměřená na sociální 
začlenění nejsou členskými státy dostatečně využívána; zdraví osob je rovněž ovlivňováno 
jejich stravou;

• vyjadřuje politování nad skutečností, že z důvodu chybějících kvantitativních údajů 
není možné monitorovat úspěch opatření v oblasti sociálního začlenění, a proto příspěvek 
fondu k sociálnímu začlenění nejchudších osob nelze změřit; 

• vyzývá Komisi, aby pro příští období vypracovala spolu s členskými státy metodiku, 
která pomůže zlepšit hodnocení poskytování pomoci v oblasti sociálního začlenění konečným 
příjemcům a měřit výsledky této pomoci;

• žádá Komisi, aby v příštím období 2021–2027 členské státy vybízela k plnému 
využívání synergií obsažených v návrhu nařízení o ESF+ s cílem kombinovat jednotlivé 
složky podpory sociálního začlenění nejchudších osob;

• naléhavě vyzývá Komisi, aby při schvalování programů podle budoucího nového 
nařízení o ESF+ zajistila účinné řešení opatření týkajících se sociálního začlenění příjemců 
základní materiální pomoci; je důležité, aby nový fond ESF+ přinášel lidem konkrétní 
výsledky v oblasti sociálního začlenění;

• doporučuje Komisi, aby zřídila nástroje, které budou měřit příspěvek fondu k 
sociálnímu začlenění nejvíce znevýhodněných osob;

• vítá skutečnost, že v průběhu provádění fondu FEAD jsou dvakrát monitorovány cíle 
strategie Evropa 2020 v oblasti chudoby, a to z kvalitativního hlediska; konstatuje, že 
kvantitativní monitorování snižování chudoby je prováděno v rámci evropského semestru; 
vybízí Komisi a členské státy, aby využily informace získané v rámci tohoto monitorování k 
lepšímu zacílení pomoci poskytované z fondu FEAD a budoucího fondu ESF+;  

• doporučuje Komisi, aby výsledky monitorování zveřejnila.


