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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 +. 

Οι συστάσεις της εισηγήτριας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

• επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πορίσματά του και την 
προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις συστάσεις του·

• τονίζει ότι το ΤΕΒΑ, από οικονομική άποψη, είναι ένα σχετικά μικρό ταμείο· 
επαναλαμβάνει ότι η στόχευση των ενδεέστερων ομάδων ή των πλέον ακραίων μορφών 
φτώχειας έχει ουσιαστική σημασία για την υποστήριξη της ορθής χρήσης της περιορισμένης 
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χρηματοδότησης·

• θεωρεί ότι το ΤΕΒΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανακούφιση από τη 
φτώχεια και συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων στην ΕΕ μέσω καινοτόμων 
στοιχείων κοινωνικής πολιτικής·

• λαμβάνει υπόψη την πρόταση για την ενσωμάτωση του ΤΕΒΑ σε ένα νέο ΕΚΤ + στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, αλλά 
αναγνωρίζει ότι το θετικό αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης θα εξαρτηθεί από τις βελτιώσεις της 
πρότασης και από την εφαρμογή των μέτρων που συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

• επισημαίνει ότι, παρά τον γενικό στόχο της κοινωνικής ενσωμάτωσης των απόρων, 
στην τρέχουσα περίοδο το ΤΕΒΑ παραμένει ουσιαστικά ένα πρόγραμμα επισιτιστικής 
στήριξης, δεδομένου ότι το 83 % του προϋπολογισμού του διατίθεται για την παροχή 
βοήθειας σε τρόφιμα και ότι τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν επαρκώς συγκεκριμένα μέτρα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης· η υγεία των ανθρώπων επηρεάζεται επίσης από τη διατροφή·

• εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η παρακολούθηση της επιτυχίας των 
μέτρων κοινωνικής ενσωμάτωσης δεν είναι δυνατή λόγω της έλλειψης ποσοτικών στοιχείων 
και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να μετρηθεί η συμβολή του Ταμείου στην κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων· 

• καλεί την Επιτροπή για την επόμενη περίοδο να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη 
μέλη μεθοδολογία που θα συμβάλλει στη βελτίωση της αξιολόγησης της συνδρομής για την 
κοινωνική ενσωμάτωση στους τελικούς αποδέκτες και θα μετράει τα αποτελέσματα της εν 
λόγω συνδρομής·

• ζητεί από την Επιτροπή, κατά την επόμενη περίοδο 2021-2027, να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τις συνέργειες που προβλέπονται στην πρόταση 
κανονισμού για το ΕΚΤ + ώστε να συνδυάζονται οι διάφορες πτυχές της στήριξης που 
παρέχεται στους απόρους για την κοινωνική τους ενσωμάτωση·

• προτρέπει την Επιτροπή, όταν εγκρίνει προγράμματα στο πλαίσιο του νέου 
μελλοντικού κανονισμού ΕΚΤ + να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα μέτρα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης υπέρ των αποδεκτών βασικής υλικής συνδρομής· έχει σημασία να 
δουν οι άνθρωποι στο νέο ΕΚΤ + συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνική 
ενσωμάτωση·

• συνιστά στην Επιτροπή να θεσπίσει μέσα για τη μέτρηση της συνεισφοράς του 
ταμείου στην κοινωνική ενσωμάτωση των πλέον μειονεκτούντων ατόμων·

• εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η παρακολούθηση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την καταπολέμηση της φτώχειας πραγματοποιείται δύο 
φορές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΤΕΒΑ, με ποιοτικό τρόπο· σημειώνει ότι η 
ποσοτική παρακολούθηση για τη μείωση της φτώχειας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες αυτής της παρακολούθησης για την καλύτερη στόχευση της βοήθειας στο 
πλαίσιο του ΤΕΒΑ και του μελλοντικού ΕΚΤ +·  
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• συνιστά στην Επιτροπή να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.


