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FEAD - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane: un sprijin 
valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă determinată

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 +. 

Recomandările raportorului:

Parlamentul European,

• salută Raportul special al Curții, constatările sale și disponibilitatea Comisiei de a-i 
aplica recomandările;

• subliniază că FEAD este, din punct de vedere financiar, un fond relativ mic; reiterează 
că axarea pe persoanele care au cel mai mult nevoie de ajutor și pe formele extreme de sărăcie 
este esențială pentru a susține o bună utilizare a fondurilor, care sunt limitate;
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• consideră că FEAD este un instrument eficient de reducere a sărăciei și contribuie la 
incluziunea socială a persoanelor celor mai defavorizate din UE prin elemente inovatoare de 
politică socială;

• ia act de propunerea de fuzionare a FEAD într-un nou FSE+ în următorul cadru 
financiar multianual 2021-2027, dar recunoaște că efectul pozitiv al fuzionării va depinde de 
îmbunătățirea propunerii și de aplicarea măsurilor recomandate de Curte; 

• observă că, în pofida obiectivului său general de incluziune socială a persoanelor celor 
mai defavorizate, FEAD rămâne, în esență, un program de sprijin alimentar, întrucât 83 % din 
bugetul FEAD este destinat acestui tip de asistență; remarcă faptul că măsurile specifice de 
incluziune socială nu sunt utilizate suficient de statele membre; sănătatea oamenilor este 
influențată și de alimentație;

• regretă că monitorizarea reușitei măsurilor de incluziune socială nu este posibilă din 
cauza lipsei datelor cantitative și, prin urmare, nu poate fi măsurată nici contribuția fondului 
la incluziunea socială a persoanelor celor mai defavorizate; 

• invită Comisia, în următoarea perioadă, să elaboreze împreună cu statele membre o 
metodologie care să contribuie la îmbunătățirea evaluării asistenței pentru incluziune socială 
acordată beneficiarilor finali și la măsurarea rezultatelor;

• solicită Comisiei, în următoarea perioadă 2021-2027, să încurajeze statele membre să 
valorifice pe deplin sinergiile prevăzute în propunerea de Regulament privind FSE+, pentru a 
combina diferitele componente ale asistenței pentru incluziunea socială a celor mai 
defavorizați;

• invită insistent Comisia ca, la aprobarea programelor din cadrul noului Regulament 
FSE+, să se asigure că măsurile de incluziune socială pentru beneficiarii asistenței materiale 
de bază sunt realizate în mod eficient; este important pentru oameni ca noul FSE+ să aibă 
efecte concrete asupra incluziunii sociale;

• recomandă Comisiei să creeze instrumente de măsurare a contribuției fondului la 
incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane;

• salută faptul că în timpul executării FEAD se efectuează de două ori o monitorizare 
calitativă a obiectivelor de combatere a sărăciei din cadrul Strategiei Europa 2020; observă că 
în cadrul Semestrului european se realizează o monitorizare cantitativă a reducerii sărăciei; 
încurajează Comisia și statele membre să utilizeze informațiile din această monitorizare 
pentru o mai bună direcționare a asistenței în cadrul FEAD și a viitorului FSE+;  

• recomandă Comisiei să publice rezultatele monitorizării.


