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Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) – Rahaston tuki on 
ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty

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 +. 

Esittelijän suositukset

Euroopan parlamentti

• panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen, siinä 
esitetyt havainnot ja komission halukkuuden panna suositukset täytäntöön;

• korostaa, että vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) on 
rahassa mitattuna suhteellisen pieni rahasto; toistaa, että kohdentaminen apua eniten 
tarvitseville tai äärimmäisiin köyhyyden muotoihin on olennaisen tärkeää, jotta 
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voidaan edistää rajallisen rahoituksen hyvää käyttöä;

• toteaa, että FEAD-rahasto on vaikuttava väline, jolla lievennetään köyhyyttä ja 
edistetään vähävaraisimpien ihmisten sosiaalista osallisuutta EU:ssa innovatiivisten 
sosiaalipolitiikan osa-alueiden kautta;

• panee merkille ehdotuksen sulauttaa FEAD-rahasto uuteen ESR+ -rahastoon 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 mutta toteaa, että 
sulauttamisen myönteiset vaikutukset riippuvat siitä, miten ehdotusta voidaan parantaa 
ja miten tilintarkastustuomioistuimen suosittelemat toimenpiteet pannaan täytäntöön;

• toteaa, että vaikka yleistavoitteena on kaikkein vähävaraisimpien ihmisten sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, FEAD on pohjimmiltaan edelleen elintarvikeapuohjelma, 
sillä 83 prosenttia FEAD-määrärahoista käytetään elintarvikeapuun, ja että jäsenvaltiot 
eivät käytä riittävästi sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia; toteaa, että ihmisten 
terveyteen vaikuttaa myös ruokavalio;

• pitää valitettavana, että sosiaalista osallisuutta edistävien toimien onnistumisen 
seuranta on mahdotonta, koska saatavilla ei ole kvantitatiivisia tietoja, ja rahaston 
merkitystä vähävaraisimpien sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ei näin ollen voida 
mitata;

• kehottaa komissiota kehittämään jäsenvaltioiden kanssa seuraavaa kautta varten 
menetelmät, joilla voidaan parantaa avun loppukäyttäjien sosiaalista osallisuutta 
koskevaa seurantaa ja mitata avun tuloksia;

• pyytää komissiota seuraavalla kaudella 2021–2027 kannustamaan jäsenvaltioita 
hyödyntämään ESR+ -asetusehdotuksen tuomat synergiaedut täysimääräisesti ja 
yhdistämään vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta edistävän tuen eri osa-alueet;

• kehottaa komissiota uuden ESF+ -asetuksen toimenpideohjelmia hyväksyessään 
varmistamaan, että perushyödykkeinä annettavan avun saajiin kohdistetaan vaikuttavia 
sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia; toteaa, että uudesta ESF+ -rahastosta on 
tärkeää tukea toimia, jotka parantavat konkreettisesti ihmisten sosiaalista osallisuutta;

• suosittaa komissiota luomaan välineitä, joilla voidaan mitata, miten rahasto edistää 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta;

• pitää myönteisenä, että Eurooppa 2020 -ohjelman köyhyystavoitteita seurataan 
laadullisin menetelmin kahdesti FEAD-rahaston täytäntöönpanon aikana; panee 
merkille, että köyhyyden vähentämistä seurataan määrällisin menetelmin 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käyttämään tästä seurannasta saatuja tietoja, jotta FEAD-rahaston ja tulevan ESF+ -
rahaston tuki voidaan kohdistaa paremmin;

• suosittaa, että komissio julkaisee seurannan tulokset.


