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Proiect de concluzii ale Consiliului privind Raportul special nr. 5/2019 al Curții de Conturi
Europene intitulat: „Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
(FEAD): un sprijin valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă
determinată”
Consiliul Uniunii Europene
1.

A PRIMIT din partea Curții de Conturi Europene (CCE) un raport special informativ și
cuprinzător intitulat „Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
(FEAD): un sprijin valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă determinată”;

2.

REITEREAZĂ importanța reducerii sărăciei și a excluziunii sociale, ca o componentă
esențială a Strategiei Europa 2020; IA ACT de importanța următoarelor aspecte: luarea în
continuare în considerare a situației speciale, a provocărilor și a nevoilor destinatarilor finali
ai sprijinului din partea FEAD, concentrarea eforturilor de reducere a sărăciei asupra celor
mai defavorizate persoane și, conform obiectivului specific al FEAD, atenuarea celor mai
grave forme de sărăcie; IA ACT de faptul că implicarea rețelelor de organizații partenere a
asigurat răspunsuri adecvate la nevoile locale;

3.

IA ACT, în acest context, de faptul că evaluarea la jumătatea perioadei a FEAD 1, realizată de
Comisie, a confirmat faptul că FEAD a oferit asistența atât de necesară celor mai defavorizate
persoane. În pofida bugetului limitat primit din partea Uniunii, de 3,8 miliarde EUR, între
2014 și 2017, FEAD a sprijinit în medie 12,7 milioane de persoane pe an și a vizat grupurițintă principale, în funcție de situațiile naționale;

4.

SUBLINIAZĂ că, deși Raportul special al CCE s-a concentrat doar asupra a nouă state
membre și s-a bazat pe documentația existentă de programare și monitorizare, cele nouă state
membre vizate utilizează în cea mai mare măsură fondurile FEAD, și anume aproximativ
două treimi din fondurile FEAD, în perioada 2014-2020. În plus, aproape toate statele
membre au răspuns la un sondaj al CCE privind programarea, operațiunile și monitorizarea
FEAD;

1

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea intermediară a Fondului de ajutor
european pentru cele mai defavorizate persoane, SWD(2019) 148, și rezumatul acestuia,
SWD(2019) 149.
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5.

IA ACT de cele trei recomandări finale ale CCE, prin care se solicită o mai bună direcționare
a ajutoarelor FEAD (recomandarea 1), garantarea unor măsuri de incluziune socială pentru
destinatarii asistenței materiale de bază (recomandarea 2) și îmbunătățirea modului în care se
evaluează incluziunea socială a destinatarilor finali ai sprijinului din partea FEAD
(recomandarea 3);

6.

IA ACT de constatările și recomandările din cadrul raportului special al CCE, care ar putea fi
luate în considerare în conceperea și programarea Fondului social european Plus (FSE+), în
cazul și în măsura în care acest lucru este relevant;

7.

REAMINTEȘTE propunerea Comisiei de a se integra FEAD în FSE+ în următorul cadru
financiar multianual (2021-2027), cu scopul de a facilita combinarea ajutorului alimentar și a
asistenței materiale cu măsuri de incluziune socială și cu măsuri active, precum și de a
consolida suplimentar dimensiunea incluziunii sociale a sprijinului și de a oferi o cale
integrată pentru a ieși din sărăcie;

8.

REAMINTEȘTE că Comisia a propus ca statele membre să aloce un anumit procent din
resursele lor FSE+ pentru a aborda lipsurile materiale, cu scopul de a realiza un obiectiv
comun la nivelul UE;

9.

INVITĂ Comisia să își continue schimburile de cunoștințe în ceea ce privește FEAD, inclusiv
în ceea ce privește măsurile care însoțesc furnizarea de ajutor alimentar și/sau de asistență
materială de bază. Raportul special al CCE ar putea furniza informații utile pentru
desfășurarea unor astfel de schimburi de cunoștințe;

10.

Având în vedere Recomandarea 3 din raportul special, INVITĂ Comisia să continue
organizarea de seminare și/sau de acțiuni de învățare reciprocă privind modul de monitorizare,
analiză și evaluare a măsurilor de sprijinire a celor mai defavorizate persoane, ținând seama,
de asemenea, în măsura în care acest lucru este relevant, de constatările prezentate și de
bunele practici identificate în raportul special.
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