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KORT BEGRUNDELSE

I. Sammendrag af Kommissionens forslag 

EU har som led i sin Europa 2020-strategi sat sig det mål at mindske antallet af personer, som 
lever i eller risikerer fattigdom eller social udstødelse, med mindst 20 millioner inden 2020. I 
2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (116 millioner) truet af fattigdom eller social 
udstødelse. Som Kommissionen ganske rigtigt minder om, forværres denne situation hver 
eneste dag og berører i alle EU-landene flere og flere befolkningsgrupper og nye 
samfundsgrupper såsom fattige arbejdstagere og pensionister med en lav indkomst. En del af 
denne befolkningsgruppe, dvs. 43 millioner mennesker, lider store materielle afsavn og finder 
det umuligt at opfylde de mest elementære overlevelsesbehov, da de ikke kan få adgang til 
fødevarer af passende kvantitet og kvalitet. Men nogle af de mest udsatte af dem befinder sig 
så langt væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke kan drage fordel af ESF's foranstaltninger 
vedrørende social inklusion. 

Kommissionen foreslår en Europæisk Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede som 
erstatning for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, 
som visse medlemsstater har sat spørgsmålstegn ved, fordi de mener, at denne problemstilling 
var et socialt problem, der hører medlemsstaternes eneansvar. Denne nye fond, som skal 
fungere efter reglerne for strukturfondene, er rettet mod afhjælpning af fødevaremangel, 
hjemløshed og materielle afsavn hos børn. Den yder støtte til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig brug samt ledsageforanstaltninger, der tager sigte på 
social inklusion. Fonden er knyttet til EU-politikkerne for økonomisk, social og territorial 
samhørighed, og den finansieres udelukkende af ESF. 

II. Kritik af Kommissionens forslag 

1) Midlerne er langt fra tilstrækkelige

a) For perioden 2014 - 2020 er de budgetmidler, Kommissionen foreslår, på 2,5 milliarder. 
Det svarer til at reducere støtten med 1 milliard i forhold til det, der iværksættes nu med 
hensyn til fødevarehjælp alene ydet til 20 medlemsstater, der deltager i programmet for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer. De nuværende forhandlinger 
mellem stats- og regeringscheferne har ført til en forhøjelse af disse midler til 2,1 milliarder. 
Der skal her mindes om, at der i det nuværende program for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede personer var afsat 3,5 milliarder for den foregående flerårige periode. 
På et tidspunkt, hvor situationen forværres, er det særligt chokerende, at midlerne til de socialt 
dårligst stillede reduceres. Mange borgere forstår det ikke, og det forstærker deres modstand 
mod EU. 

b) Forslaget er begrænset til visse befolkningsgrupper og er derfor i strid med målet med 
Europa 2020-strategien. Fordelingskriterierne tager kun hensyn til to af de fire indikatorer, der 
anvendes i Europe 2020-strategien for at imødegå fattigdom og udstødelse, nemlig 
befolkningsgrupper, der oplever materielle afsavn, og personer, som lever i husstande med 
meget lav arbejdsintensitet. Disse to kriterier udelukker hele befolkningsgrupper, der oplever 
social udstødelse eller lever i fattigdom og er stærkt udstødelsestruede. Artikel 4 omtaler 
hovedsageligt hjemløse og børn.
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c) Ud over uddeling af fødevarer kan en del af fonden anvendes til at indkøbe elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn (tøj). Fonden kan også støtte 
aktiviteter med henblik på social inklusion. 

Ordføreren mener, at man i betragtning af de utilstrækkelige midler, der tildeles til fødevarer 
til de socialt dårligst stillede, ikke bør sprede midlerne for meget til andre områder end 
fødevarer. Den nødvendige sociale inklusion behandles allerede, da medlemsstaterne i deres 
kommende nationale programmering skal afsætte 20 % af ESF-midlerne hertil.

2) Gennemførelsesbestemmelserne for fonden er meget ufleksible og indviklede

Størstedelen af de foreslåede bestemmelser for fonden er baseret på reglerne for de nuværende 
strukturfonde og er præget af uforholdsmæssigt tunge administrative procedurer. De 
beskrevne forvaltningsbestemmelser er ikke i overensstemmelse med formålet med fonden, 
som kræver fleksibilitet og tilpasning i forbindelse med nødsituationer. Hertil kommer, at det 
er nødvendigt at forudbetale de beløb, der skal bruges til at gennemføre foranstaltninger, 
hvilket kan sætte nogle medlemsstater i en vanskelig situation. 

En så tung iværksættelse kan efter ordførerens mening føre til ineffektivitet og den 
paradoksale situation, at midlerne er til stede, men ikke bliver anvendt.

3) 2014 bliver et problematisk overgangsår 

I lyset af den komplekse gennemførelse af fonden er det højst sandsynligt, at den først kan 
anvendes i efteråret 2014. Det vil være for sent til at opfylde de socialt dårligst stilledes 
elementære behov for 2014.

III. Ordførerens forslag

Vedrørende budgettet og principperne:

 De økonomiske midler skal fastholdes på det nuværende niveau, dvs. 3,5 milliarder 
euro over syv år

 Personer, der opfylder fire EU-indikatorer i Europa 2020-strategien, skal være en 
støtteberettiget befolkningsgruppe.

 Fødevarer, der opfylder de socialt dårligst stilledes basale behov, skal prioriteres, og 
det skal samtidig være op til den enkelte medlemsstat at vælge at yde hjælpen til de 
mest trængende grupper.

 EU skal ud fra et ønske om effektivitet lade indsatsen indgå i en global og omfattende 
strategi for bekæmpelse af fattigdom og udstødelse, som omfatter den enkeltes behov. 
Det er derfor nødvendigt at mobilisere alle EU-politikkerne og alle de tilgængelige 
midler: ESF, ELFUL, EFRU osv. 

 Interventionslagrene med varer kan stadig anvendes til uddeling blandt de socialt 
dårligst stillede. Ordføreren ønsker imidlertid at understrege, at værdien af disse lagre 
ikke skal fratrækkes de midler, der er bevilget til fonden. 

 Der skal også opfordres til at give fødevaredonationer.
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Vedrørende overgangsåret 2014: 

 Der bør foreslås en overgangsløsning. Der kan på grundlag af modellen med 
programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer stilles 
EU-finansiering fra forskellige fonde til rådighed for den enkelte medlemsstat, således 
at denne kan iværksætte sit program. 

IV. Der er mulighed for bidrag fra den fælles landbrugspolitik som supplement til 
fonden - Ordførerens forslag

a) Fremme af fødevaredonationer samtidig med en begrænsning af fødevarespildet

Det er efter ordførerens mening nødvendigt at bekæmpe fødevarespildet, som er en veritabel 
svøbe i Europa. Kommissionen og Parlamentet har (i sin beslutning af 19. januar 20121 -
betænkning af Caronna) anslået, at fødevarespildet i hele fødevarekæden andrager ca. 190 kg 
om året pr. europæer. 
Derfor foreslår ordføreren at:

 informere forbrugerne om visse sundhedsrelaterede angivelser, som er et resultat af 
EU-lovgivningen, og som er anført på landbrugsprodukter og fødevarer, som f.eks. 
"sidste anvendelsesdato" og "mindst holdbar til", da de giver anledning til stor 
forvirring hos forbrugerne og et stort fødevarespild 

 revidere EU-lovgivningen om kravene til markedsføring af landbrugsprodukter 
(navnlig frugt- og grøntsagssektoren) for at fremme udbuddet af usorteret frugt og 
usorterede grøntsager

 tillade etablering og udnyttelse af de store distributionskæder på den udtrykkelige 
betingelse, at de donerer usolgte fødevarer.

b) Mobilisering af midler fra ELFUL

Der findes foranstaltninger, som hører under to prioriterede områder for udvikling af 
landdistrikterne i reformen, som kan bidrage til at sikre en bedre forsyning til de socialt 
dårligst stillede: 

- Prioritet 3: fremme af organiseringen af fødevarekæden og særlig korte forsyningskæder. 
Ved at reducere mellemleddene og skabe en social forbindelse giver disse kæder landbrugeren 
mulighed for at sælge sine produkter korrekt og til en pris, der er overkommelig for 
forbrugerne. Endvidere kan der investeres i logistiske platforme og i forarbejdning af usolgte 
varer, som oplagres.
- Prioritet 6: fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling.

c) Anvendelse af den kommende reform af den fælles markedsordning for frugt og 
grøntsager

De befolkningsgrupper, som fonden er rettet mod, skal kunne spise afbalancerede måltider 
med en god næringsværdi. Frugt og grøntsager er vigtige produkter i et måltid. De gældende 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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bestemmelser giver mulighed for at uddele disse produkter gratis til velgørende institutioner, 
stiftelser, der er godkendt af medlemsstaterne, og til offentlige institutioner (hospitaler, skoler, 
hospicer osv.). Fondens partnerorganisationer skal i højere grad være modtagere heraf.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Bestemmelserne bør også sikre 
fondens overensstemmelse med EU's 
social- og miljøpolitikker såsom 
bekæmpelsen af fødevarespild.

Or. fr

Begrundelse

Fødevarespild er en stor europæisk skandale, som EU har besluttet at gøre noget ved. Alle 
fondens aktører bør integrere værktøjer og mekanismer for at bidrage til at bekæmpe 
fødevarespild.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn
såsom den relative fattigdomsgrænse.
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Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en fælles og enkel mekanisme for at sikre, at den enkelte 
medlemsstat har en ensartet gruppe støttemodtagere for øje, samtidig med at der tages højde 
for nationale forskelle. Da den relative fattigdom er en indikator, der anvendes i Europa 
2020-strategien og bruges af Eurostat, bør den anvendes inden for rammerne af fonden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Adgangen til 
fødevarer bør være det første afsavn, som 
medlemsstaterne tager fat på. 
Programmet bør desuden omfatte 
elementer, som er nødvendige for at sikre 
en effektiv og virkningsfuld gennemførelse 
af det operationelle program.

Or. fr

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og 
medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det 
sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og (12) For at forbedre kvaliteten og 
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udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser om de socialt 
dårligst stillede personer, som har 
modtaget bistand under det operationelle 
program, og, hvis det er nødvendigt, af 
evalueringer, som gennemføres i løbet af 
programmeringsperioden.
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.

udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser om data 
vedrørende den relative fattigdom i den 
enkelte medlemsstat. Medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar i denne henseende 
bør præciseres.

Or. fr

Begrundelse

Denne type evalueringer vil påføre medlemsstaterne og partnerorganisationerne en 
administrativ byrde, hvilket vil gøre fonden mindre effektiv. Med samlede evalueringer af den 
relative fattigdom på nationalt plan vil man opnå det samme mål og gøre det budget, der er 
afsat til at hjælpe de socialt dårligst stillede, mere effektivt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
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transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet. For at 
sikre den mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene og produkterne heri 
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 19, litra e), i forordning (EU) 
nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede som supplement til fondens 
midler, uden at 
anvendelsesomkostningerne fratrækkes 
de tildelte bevillinger. For at sikre den 
mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene og produkterne heri 
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 19, litra e), i forordning (EU) 
nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

Or. fr

Begrundelse

Interventionslagrene bør, når de eksisterer, tilføjes og ikke fratrækkes de tildelte midler for at 
sikre partnerorganisationerne forudsigelighed i de tildelte bevillinger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer, hvis behov for bistand 
er blevet fastslået i overensstemmelse med 
objektive kriterier, som de nationale 
kompetente myndigheder vedtager, eller 
som er fastlagt af partnerorganisationerne 
og godkendt af myndighederne

(1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer, hvis behov for bistand 
er blevet fastslået i overensstemmelse med 
objektive kriterier, som de nationale 
kompetente myndigheder vedtager i 
samarbejde med partnerorganisationerne 
og godkendt af disse nationale 
myndigheder

Or. fr

Begrundelse
Der bør sikres større klarhed og mere dialog mellem de kompetente nationale myndigheder 
og partnerorganisationerne for at fremme effektiviteten. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer eller varer til de socialt 
dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer og varer til de socialt 
dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

Or. fr

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og 
medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det 
sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen, medlemsstaterne og 
partnerorganisationerne bidrager til at 
bekæmpe fødevarespild i hver fase af 
distributionskæden, herunder 
fødevareforsyningen og undervisning af 
modtagerne i dette emne.

Or. fr

Begrundelse

Fødevarespild er en stor europæisk skandale, som EU har besluttet at gøre noget ved. Alle 
fondens aktører bør integrere værktøjer og mekanismer for at bidrage til at bekæmpe 
fødevarespild.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 2 500 000 000
EUR i 2011-priser i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag 
II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 3 500 000 000
EUR i 2011-priser i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag 
II.

Or. fr

Begrundelse

Det budget, Kommissionen har foreslået, betyder en reduktion af støtten med 1 milliard i 
forhold til det, der iværksættes nu med hensyn til fødevarehjælp alene ydet til 20 
medlemsstater, der deltager i programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede personer. Den finansieringsramme, der er fastsat for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede personer på 3,5 milliarder euro over syv år, skal som 
minimum bevares.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. …
(CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, 
under hensyntagen til følgende indikatorer, 
som er fastlagt af Eurostat:

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. …
(CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, 
under hensyntagen til følgende indikatorer, 
som er fastlagt af Eurostat:

(-a) den relative fattigdomsgrænse, dvs. 
den procentdel af befolkningen, der lever i 
en husstand, som ikke har en indtægt på 
mindst 60 % af den nationale 
medianindkomst
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a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

b) andel af befolkningen, som lever i 
husstande med meget lav arbejdsintensitet.

b) andel af befolkningen, som lever i 
husstande med meget lav arbejdsintensitet.

Or. fr

Begrundelse

Alle de fattigdomsindikatorer, som EU anvender i Europa 2020-strategien, bør bibeholdes.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen. Kommissionen vedtager 
denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen og fastsættes i samarbejde 
med de berørte parter. Kommissionen 
vedtager denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre, at evalueringerne bliver i overensstemmelse med virkeligheden, bør 
Kommissionen udarbejde denne metodologi i samarbejde med de aktive aktører på dette 
område. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer og varer til hjemløse eller til 
børn kan indkøbes af 

Fødevarer og varer til de endelige 
støttemodtagere kan indkøbes af 
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partnerorganisationerne selv. partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede, som er en større kategori af personer, der 
har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser udtrykkeligt 
til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at skabe større 
overensstemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer som supplement til 
fondens midler, uden at 
anvendelsesomkostningerne fratrækkes 
de tildelte bevillinger.

Or. fr

Begrundelse

Interventionslagrene bør, når de eksisterer, tilføjes og ikke fratrækkes de tildelte midler for at 
sikre partnerorganisationerne forudsigelighed i de tildelte bevillinger.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
brug for hjemløse eller for børn

a) udgifter til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
brug for de endelige støttemodtagere

Or. fr

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede personer, som er en større kategori af 
personer, der har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser 
udtrykkeligt til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at 
skabe større overensstemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udgifter til transport af fødevarer eller 
varer til partnerorganisationernes lagre, 
hvis det er et offentligt organ, som 
indkøber fødevarerne eller de elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for
hjemløse eller for børn og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

b) udgifter til transport af fødevarer eller 
varer til partnerorganisationernes lagre, 
hvis det er et offentligt organ, som 
indkøber fødevarerne eller de elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for de 
endelige støttemodtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede personer, som er en større kategori af 
personer, der har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser 
udtrykkeligt til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at 
skabe større overensstemmelse i denne forordning.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

udgår

Or. fr

Begrundelse

Da medlemsstaterne ved iværksættelsen af de kommende nationale programmer for ESF skal 
afsætte 20 % af ESF til social inklusion, bør der afsættes få tilgængelige midler til de socialt 
dårligst stillede til fødevarer.


