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A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) 
hasznos támogatást nyújt, de egyelőre nem állapítható meg, hogy valóban hozzájárul-e a 
szegénység csökkentéséhez

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 
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States’ and private, but not necessarily other EU, initiatives. FEAD is also welcome by 
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 +. 

Az előadó ajánlásai

Az Európai Parlament,

• üdvözli a Számvevőszék különjelentését, annak megállapításait, és a Bizottság 
készségét az ajánlások végrehajtására;

• kiemeli, hogy a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási 
alap viszonylag kis összegű pénzügyi támogatásban részesül; megismétli, hogy a korlátozott 
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finanszírozás megfelelő felhasználásának támogatásához elengedhetetlen, hogy az alap a 
leginkább rászorulókra vagy a szegénység legsúlyosabb formáira összpontosítson.

• úgy véli, hogy a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási 
alap hatékony eszköz a szegénység enyhítésében, és innovatív szociálpolitikai elemek révén 
hozzájárul az EU-ban a leginkább rászoruló személyek társadalmi befogadásához;

• nyugtázza azt a javaslatot, hogy a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben vonják össze a FEAD-ot az új ESZA+-szal, ugyanakkor elismeri, hogy az 
összevonás kedvező hatása attól fog függeni, hogy hogyan fejlesztik tovább a javaslatot és 
hajtják végre a Számvevőszék által ajánlott intézkedéseket; 

• megjegyzi, hogy a leginkább rászoruló személyek társadalmi befogadásának általános 
célkitűzése ellenére a jelenlegi időszakban a FEAD továbbra is alapvetően élelmezési 
támogatási rendszer marad, mivel az alap költségvetésének 83%-át fordítják élelmiszer-
támogatásra, és a tagállamok nem használják ki kellő mértékben a társadalmi befogadást célzó 
konkrét intézkedéseket; megjegyzi azt is, hogy az emberek egészségét az étrend is 
befolyásolja;

• sajnálja, hogy a társadalmi befogadást célzó intézkedések sikerének nyomon követése 
mennyiségi adatok hiányában nem lehetséges, és ezért nem mérhető, hogy az alap hogyan 
járul hozzá a leginkább rászorulók társadalmi befogadásához; 

• felkéri a Bizottságot, hogy a következő időszakban dolgozzon ki a tagállamokkal 
közösen olyan módszertant, amely elősegíti a végső kedvezményezetteknek nyújtott 
társadalmi befogadási támogatás értékelésének javítását, és méri e támogatás eredményeit;

• kéri a Bizottságot, hogy a következő, 2021–2027-es időszakban ösztönözze a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben aknázzák ki az ESZA+ rendeletre irányuló javaslatban 
szereplő szinergiákat, amelyek a leginkább rászorulók érdekében egymással kombinálva 
használják fel a társadalmi befogadás támogatásának különböző ágait;

• sürgeti a Bizottságot, hogy a jövőbeli új ESZA+ rendelet szerinti programok 
jóváhagyásakor biztosítsa, hogy kezeljék hatékonyan az alapvető anyagi támogatás 
kedvezményezettjeire irányuló társadalmi befogadási intézkedéseket; az új ESZA+ által 
támogatott emberek számára fontos, hogy az alap konkrét eredményeket érjen el a társadalmi 
befogadás terén.

• azt javasolja a Bizottságnak, hogy hozzon létre olyan eszközöket, amelyekkel mérni 
tudja az alapnak a leghátrányosabb helyzetű személyek társadalmi befogadásához való 
hozzájárulásának mértékét.

• üdvözli, hogy az Európa 2020 stratégia szegénységgel kapcsolatos célkitűzéseinek 
nyomon követésére kétszer kerül sor a FEAD végrehajtása során, kvalitatív módon; 
megállapítja, hogy az európai szemeszter keretében sor kerül a szegénység csökkentésének 
mennyiségi nyomon követésére; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják fel 
a nyomon követés információit a FEAD és a jövőbeli ESZA + keretében nyújtott támogatás 
célirányosabbá tétele érdekében.  
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• javasolja a Bizottságnak, hogy tegye közzé a nyomon követés eredményeit.


