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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 +. 

Zalecenia sprawozdawczyni:

Parlament Europejski,

• z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału, zawarte w nim wnioski 
oraz gotowość Komisji do wdrożenia zaleceń;

• podkreśla, że Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod względem 
finansowym jest stosunkowo małym funduszem; powtarza, że ukierunkowanie na osoby 
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najbardziej potrzebujące lub na najbardziej skrajne formy ubóstwa ma zasadnicze znaczenie, 
aby wspierać właściwe wykorzystanie ograniczonych środków finansowych;

• uważa, że Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest skutecznym 
narzędziem zmniejszania ubóstwa i przyczyniania się do włączenia społecznego osób 
najbardziej potrzebujących w UE za pomocą innowacyjnych elementów z zakresu polityki 
społecznej;

• przyjmuje do wiadomości wniosek dotyczący włączenia funduszu do nowego EFS+ w 
ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych w latach 2021 – 2027, ale uznaje, że 
pozytywny skutek tego włączenia będzie zależał od wprowadzenia poprawek do tego 
wniosku oraz wdrożenia środków zalecanych przez Trybunał; 

• zauważa, że pomimo, iż ogólnym celem jest włączenie społeczne osób najbardziej 
potrzebujących, w obecnym okresie Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
pozostaje zasadniczo systemem wsparcia żywnościowego, ponieważ 83 % budżetu funduszu 
przeznacza się na wsparcie żywnościowe; zauważa również, że państwa członkowskie nie 
stosują w wystarczającym stopniu konkretnych działań na rzecz włączenia społecznego; na 
zdrowie ludzi wpływa również dieta;

• ubolewa, że monitorowanie sukcesu działań na rzecz włączenia społecznego nie jest 
możliwe ze względu na brak danych ilościowych, a zatem nie da się zmierzyć wkładu 
funduszu na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących; 

• zwraca się do Komisji, by w kolejnym okresie wspólnie z państwami członkowskimi 
opracowała metodologię, która pomogłaby poprawić ocenę pomocy w zakresie włączenia 
społecznego dla odbiorców końcowych oraz zmierzyć wyniki tej pomocy;

• wzywa Komisję, aby w kolejnym okresie 2021–2027 zachęcała państwa członkowskie 
do pełnego wykorzystania synergii przewidzianych we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
w sprawie EFS+, tak aby połączyć różne aspekty wsparcia na rzecz włączenia społecznego 
dla najbardziej potrzebujących;

• wzywa Komisję, by przy zatwierdzaniu programów w ramach nowego przyszłego 
rozporządzenia w sprawie EFS+ zapewniła, że działania na rzecz włączenia społecznego 
beneficjentów podstawowej pomocy materialnej są realizowane w skuteczny sposób; 
podkreśla, że dla ludzi ważne jest, aby nowe rozporządzenie EFS+ miało konkretny wpływ na 
włączenie społeczne;

• zaleca Komisji, aby ustanowiła instrumenty umożliwiające pomiar wkładu funduszu 
we włączenie społeczne osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

• z zadowoleniem przyjmuje fakt, że cele strategii „Europa 2020” w zakresie walki z 
ubóstwem są dwukrotnie monitorowane pod względem jakościowym w trakcie wdrażania 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; zauważa, że monitorowanie 
pod względem ilościowym dotyczące ograniczania ubóstwa odbywa się w ramach 
europejskiego semestru; zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystywały 
informacje z tego monitorowania, aby lepiej ukierunkować pomoc w ramach Europejskiego 
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Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i przyszłego EFS+;  

• zaleca, aby Komisja opublikowała wyniki monitorowania.


