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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Samenvatting van het Commissievoorstel 

In het kader van de strategie Europa 2020 heeft de Europese Unie heeft zich ten doel gesteld 
het aantal mensen dat zich in een situatie van armoede of sociale uitsluiting bevinden of 
dreigen daarin terecht te komen, tegen 2020 met ten minste 20 miljoen te verminderen. In 
2010 stond bijna een kwart van alle Europeanen (116 miljoen mensen) op de rand van 
armoede of sociale uitsluiting. Zoals de Commissie terecht opmerkt, verslechtert deze 
toestand iedere dag en treft zij alle lidstaten van de Unie, steeds groter wordende 
bevolkingsgroepen en nieuwe sociale categorieën zoals arme werknemers of gepensioneerden 
met een laag inkomen. Een deel van die populatie, 43 miljoen mensen, heeft te kampen met 
ernstige materiële deprivatie en kan niet voorzien in de meest elementaire 
overlevingsbehoeften, omdat zij niet in staat is zich voldoende en kwaliteitsvolle 
levensmiddelen aan te schaffen. Bovendien staan de meest kwetsbare mensen van deze groep 
te ver van de arbeidsmarkt af om voordeel te trekken uit de sociale-inclusiemaatregelen van 
het ESF. 

De Commissie stelt voor een Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEHB) op 
te richten ter vervanging van het Programma voor hulp aan de meest behoeftigen (PEHB) dat 
door bepaalde lidstaten wordt bekritiseerd met het voorwendsel dat deze problematiek een 
maatschappelijk vraagstuk is dat uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
valt. Het nieuwe Fonds, dat volgens de regels van de structuurfondsen moet functioneren, zal 
voedselgebrek, dak- en thuisloosheid en materiële deprivatie bij kinderen aanpakken. Het zal 
de aankoop van levensmiddelen of basisconsumptiegoederen voor persoonlijk gebruik 
financieren, en het zal begeleidende maatregelen ondersteunen die bijdragen tot de sociale 
inclusie. Het Fonds knoopt aan bij het beleid ter versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang van de EU en het wordt uitsluitend door het ESF gefinancierd. 

II. Kritiek op het voorstel van de Commissie 

1) De middelen zijn verre van toereikend 

a) Voor de periode 2014 - 2020 bedraagt de door de Commissie voorgestelde begroting 2,5 
miljard. Dit komt erop neer dat de hulp met 1 miljard wordt verlaagd ten opzichte van wat er 
momenteel alleen voor voedselhulp wordt gereserveerd voor 20 lidstaten die deelnemen aan 
het PEHB. De lopende onderhandelingen tussen de staatshoofden en regeringsleiders hebben 
deze middelen zelfs verlaagd naar 2,1 miljard. Ter herinnering: het huidige PEHB had voor de 
vorige meerjarige periode in een bedrag van 3,5 miljard voorzien. Dat de voor de meest 
behoeftigen gereserveerde begroting wordt verlaagd op het ogenblik waarop de toestand 
verslechtert, is bijzonder stuitend. Veel burgers zullen dit niet goed begrijpen en dat zal het 
anti-Europagevoel bij de bevolking versterken. 

b) Omdat het voorstel tot bepaalde doelgroepen beperkt blijft, druist het in tegen de 
doelstelling van de strategie Europa 2020. De verdelingscriteria behouden slechts 2 van de 4 
indicatoren die in Europa 2020 worden gehanteerd om armoede en uitsluiting te bestrijden, 
namelijk de populatie die te kampen heeft met ernstige materiële deprivatie en personen die 
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behoren tot een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit. Deze twee criteria schuiven 
in feite een hele populatie opzij die zich in een toestand van sociale uitsluiting bevindt of die 
zich in een situatie van armoede bevindt waardoor zij een groot risico van uitsluiting loopt. 
Artikel 4 verwijst immers voornamelijk naar dak- en thuislozen en naar kinderen.
c) Het Fonds kan niet alleen worden aangewend voor de distributie van levensmiddelen, maar 
gedeeltelijk ook voor de aankoop van basisconsumptiegoederen voor dak- of thuislozen of 
kinderen (kleding). Op die manier kan het Fonds ook activiteiten steunen die bijdragen tot de 
sociale inclusie. 

Gezien de ontoereikendheid van de middelen die zijn toegewezen voor levensmiddelen 
bestemd voor de meest behoeftigen, meent de rapporteur dat het beter is om de andere dan 
voor levensmiddelen gereserveerde middelen niet te veel te versnipperen. Volgens hem wordt 
de noodzakelijke sociale inclusie reeds in een ander kader aangepakt: de lidstaten zijn 
verplicht om in hun volgende nationale programmering 20 % van de middelen van het ESF te 
reserveren voor sociale inclusie.

2) De uitvoeringsregelingen van het Fonds zijn bijzonder strak en ingewikkeld

De voorgestelde voorschriften van het fonds zijn veelal geïnspireerd op de regels van de 
huidige structuurfondsen en brengen een buitensporige administratieve last met zich mee. De 
beschreven regelingen van het beheer sluiten niet aan bij de doelstelling van het Fonds, dat 
zich soepel moet kunnen aanpassen aan noodsituaties. Daarbij komt nog dat het nodig zal zijn 
om de voor de uitvoering van maatregelen noodzakelijke kredieten voor te schieten, wat 
enkele lidstaten in moeilijkheden kan brengen. 

De rapporteur meent dat een dergelijke zwaarwegende tenuitvoerlegging tot 
ondoeltreffendheid kan leiden en tot de paradoxale toestand waarin er wel middelen zijn maar 
deze niet worden aangewend.

3) 2014 wordt een problematisch overgangsjaar 

Gezien de complexiteit van de tenuitvoerlegging van het Fonds is het meer dan waarschijnlijk 
dat dit pas in het najaar van 2014 in werking zal treden. Het zal dus te laat zijn om in 2014 al 
tegemoet te komen aan de fundamentele behoeften van de meest behoeftigen.

III. Voorstellen van de rapporteur

Betreffende de begroting en de beginselen:

 De financiële middelen op het huidige niveau handhaven, namelijk 3,5 miljard euro 
over 7 jaar.

 Als in aanmerking komende populatie die mensen behouden die beantwoorden aan de 
vier indicatoren die door de EU in haar strategie Europa 2020 zijn aangenomen.

 Voorrang geven aan voeding, die beantwoordt aan de essentiële noden van de meest 
behoeftigen, en daarbij elke lidstaat de keuze bieden om bijstand te verlenen aan de 
meest noodlijdende doelgroepen. 

 Ter bevordering van de doeltreffendheid dient de Unie deze maatregel op te nemen in 
een totale en coherente aanpak voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, 
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waarbij ook de behoeften van personen in aanmerking worden genomen. In deze 
omstandigheden lijkt het noodzakelijk om alle beleidsmaatregelen van de Unie en alle 
beschikbare middelen in te zetten: ESF, Elfpo, EFRO … 

 De interventievoorraden kunnen nog altijd worden gebruikt voor verdeling aan de 
meest behoeftigen. De rapporteur wenst echter te onderstrepen dat de waarde van die 
voorraden niet mag worden afgetrokken van de aan het Fonds toegewezen middelen. 

 Ook schenkingen van levensmiddelen moeten worden aangemoedigd.

Betreffende het overgangsjaar 2014: 
 Er moet een overgangsoplossing worden voorgesteld. Volgens het PEHB-model 

zouden Europese kredieten, afkomstig van verschillende fondsen, ter beschikking 
kunnen worden gesteld aan de verschillende lidstaten zodat deze elk hun programma 
kunnen lanceren. 

IV. Aanvullende bijdragen van het GLB aan het Fonds zijn mogelijk – Voorstellen van 
de rapporteur 

a) Schenkingen van voeding bevorderen door de voedselverspilling te beperken

De rapporteur meent dat het noodzakelijk is om te strijden tegen de voedselverspilling, die in 
Europa een ware plaag is. De Commissie en het Europees Parlement (via zijn resolutie van 19 
januari 20121 - rapport-Caronna) hebben berekend dat de voedselverspilling over de gehele 
voedselvoorzieningsketen op ongeveer 190 kg per jaar en per Europeaan komt. 

Daarom stelt de rapporteur het volgende voor:

 De consumenten informeren over bepaalde gezondheidsvermeldingen die het gevolg 
zijn van communautaire regelgeving en die op landbouw- en voedingsproducten 
worden vermeld zoals “ten minste houdbaar tot”, “houdbaarheidsdatum” en “te 
gebruiken tot” aangezien deze vermeldingen leiden tot grote verwarring bij de 
consumenten en aan de oorsprong van veel verspilling liggen. 

 De Europese regelgeving betreffende de normen voor het in de handel brengen van 
landbouwproducten (vooral in de sectoren fruit en groenten) herzien om het aanbod 
van niet naar grootte gesorteerde vruchten en groenten te bevorderen.

 Aan grootwinkelbedrijven een vestigings- en uitbatingsvergunning uitreiken op de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet-verkochte levensmiddelen wegschenken. 

b) De middelen van het Elfpo inzetten

Enkele maatregelen die vallen onder twee prioriteiten voor de hervorming van de 
plattelandsontwikkeling kunnen helpen om de meest behoeftigen beter te voeden: 

- Prioriteit 3: bevordering van de organisatie van de voedselketen en met name van de korte 
voorzieningsketens. Doordat ze het aantal tussenpersonen beperken en een band met de 
maatschappij tot stand brengen, kunnen deze korte voorzieningsketens de landbouwer in staat 
stellen om zijn producten op een correcte wijze en tegen een voor de consumenten betaalbare 
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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prijs te verkopen. Bovendien kunnen er investeringen plaatsvinden in logistieke platforms en 
in inrichtingen waar onverkochte producten worden verwerkt en ingeblikt.
- Prioriteit 6: bevordering van de sociale inclusie, armoedebestrijding en economische 
ontwikkeling.

c) De volgende hervorming van de GMO voor groenten en fruit benutten 

De populaties waarvoor het Fonds bedoeld is, moeten zich kunnen voeden met evenwichtige 
maaltijden die een goede voedingskwaliteit hebben. Fruit en groenten zijn belangrijke 
onderdelen van een maaltijd. De huidige regelgeving laat toe dat deze producten gratis 
worden verdeeld aan liefdadigheidsinstellingen, door de lidstaten erkende stichtingen of 
openbare instanties (ziekenhuizen, scholen, gestichten …). Deze producten moeten bij 
voorkeur worden geschonken aan de partnerorganisaties van het Fonds. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bepalingen moeten ook 
garanderen dat het Fonds in 
overeenstemming is met het sociale en 
milieubeleid van de Unie, zoals de strijd 
tegen de voedselverspilling.

Or. fr

Motivering

De voedselverspilling is een groot Europees schandaal en de Europese Unie heeft reeds 
beslist ertegen op te treden. Alle actoren van het Fonds dienen instrumenten en mechanismen 
op te nemen die bijdragen tot de bestrijding van de voedselverspilling.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op de vaststelling van een 
passend financieel kader moet de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een jaarlijkse 
verdeling van de totale middelen over de 
lidstaten vaststellen aan de hand van een 
objectieve en doorzichtige methode die 
rekening houdt met de verschillen op het 
gebied van armoede en materiële 
deprivatie.

(7) Met het oog op de vaststelling van een 
passend financieel kader moet de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een jaarlijkse 
verdeling van de totale middelen over de 
lidstaten vaststellen aan de hand van een 
objectieve en doorzichtige methode die 
rekening houdt met de verschillen op het 
gebied van armoede en materiële deprivatie
zoals de relatieve armoedegrens.



PE504.229v01-00 8/17 PA\925608NL.doc

NL

Or. fr

Motivering

Er moet een gemeenschappelijk en eenvoudig mechanisme worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat elke lidstaat een gelijkaardige doelgroep van begunstigden heeft, rekening 
houdend met nationale verschillen. Aangezien de relatieve armoedegrens een indicator is die 
in de strategie Europa 2020 is aangenomen en die door Eurostat wordt gebruikt, is het 
dienstig deze in het kader van het Fonds te gebruiken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het operationeel programma van elke 
lidstaat moet vermelden welke vormen van 
materiële deprivatie worden aangepakt en 
de keuze daarvoor rechtvaardigen, en moet 
de doelstellingen en kenmerken 
beschrijven van de bijstand aan de meest 
behoeftigen die zal worden verleend door 
ondersteuning van nationale regelingen. 
Het moet ook de elementen bevatten die 
nodig zijn voor een efficiënte en 
doeltreffende uitvoering van het 
operationeel programma.

(8) Het operationeel programma van elke 
lidstaat moet vermelden welke vormen van 
materiële deprivatie worden aangepakt en 
de keuze daarvoor rechtvaardigen, en moet 
de doelstellingen en kenmerken 
beschrijven van de bijstand aan de meest 
behoeftigen die zal worden verleend door 
ondersteuning van nationale regelingen. De 
eerste vorm van materiële deprivatie die 
door de lidstaten moet worden aangepakt 
is voedselgebrek. Het programma moet 
ook de elementen bevatten die nodig zijn 
voor een efficiënte en doeltreffende 
uitvoering van het operationeel 
programma.

Or. fr

Motivering

Voedsel is de belangrijkste basisbehoefte die de partnerorganisaties en de lidstaten in staat 
stelt in contact te treden met deze mensen die uit het sociale leven zijn uitgesloten. Dit is de 
beste manier om de doeltreffendheid van het Fonds te garanderen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de kwaliteit en het ontwerp van 
elk operationeel programma te verbeteren 
en de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van het Fonds te evalueren, moeten ex ante 
en ex post evaluaties worden uitgevoerd. 
Die evaluaties moeten worden aangevuld 
met onderzoeken inzake de meest 
behoeftigen die hebben geprofiteerd van 
het operationeel programma en, indien 
nodig, met evaluaties tijdens de 
programmeringsperiode. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

(12) Om de kwaliteit en het ontwerp van 
elk operationeel programma te verbeteren 
en de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van het Fonds te evalueren, moeten ex ante 
en ex post evaluaties worden uitgevoerd. 
Die evaluaties moeten worden aangevuld 
met onderzoeken inzake de gegevens over 
de relatieve armoedegrens in elke lidstaat.
De verantwoordelijkheden van de lidstaten 
en de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Or. fr

Motivering

Deze evaluaties verhogen de administratieve last voor de lidstaten en de partnerorganisaties 
en beperken daardoor de doeltreffendheid van het Fonds. Aan de hand van algemene 
evaluaties betreffende de relatieve armoedegrens op nationaal niveau wordt dezelfde 
doelstelling behaald en kan de begroting die voor hulp aan de meest behoeftigen wordt 
toegewezen doeltreffender worden aangewend.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) [Het voorstel voor een] verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
marktordening voor landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening") bepaalt dat 
interventiegoederen kunnen worden 
afgezet door ze ter beschikking te stellen 
van de regeling voor voedselverstrekking 

(17) [Het voorstel voor een] verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
marktordening voor landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening") bepaalt dat 
interventiegoederen kunnen worden 
afgezet door ze ter beschikking te stellen 
van de regeling voor voedselverstrekking 
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aan de meest hulpbehoevenden in de Unie, 
indien die regeling daarin voorziet. 
Aangezien het verkrijgen van 
levensmiddelen door het gebruik, de 
verwerking of de verkoop van dergelijke 
voorraden in sommige omstandigheden 
economisch het gunstigst kan zijn, moet 
deze verordening in die mogelijkheid 
voorzien. De bedragen die worden 
verkregen door transacties met betrekking 
tot de voorraden moeten ten goede komen 
aan de meest behoeftigen, en mogen niet 
worden aangewend om de 
medefinancieringsverplichtingen van de 
lidstaten voor het programma te 
verlichten. Om ervoor te zorgen dat de 
interventievoorraden en de opbrengsten 
daarvan zo doeltreffend mogelijk worden 
gebruikt, moet de Commissie 
overeenkomstig artikel 19, onder e), van 
Verordening (EU) nr. [GMO] 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij 
procedures worden ingevoerd om goederen 
uit de interventievoorraden te gebruiken, te 
verwerken of te verkopen ten behoeve van 
het programma voor de meest behoeftigen.

aan de meest hulpbehoevenden in de Unie, 
indien die regeling daarin voorziet. 
Aangezien het verkrijgen van 
levensmiddelen door het gebruik, de 
verwerking of de verkoop van dergelijke 
voorraden in sommige omstandigheden 
economisch het gunstigst kan zijn, moet 
deze verordening in die mogelijkheid 
voorzien. De bedragen die worden 
verkregen door transacties met betrekking 
tot de voorraden moeten ten goede komen 
aan de meest behoeftigen, als aanvulling 
op de middelen van het Fonds zonder dat 
de gebruikskosten worden afgetrokken 
van de toegewezen kredieten. Om ervoor 
te zorgen dat de interventievoorraden en de 
opbrengsten daarvan zo doeltreffend 
mogelijk worden gebruikt, moet de 
Commissie overeenkomstig artikel 19, 
onder e), van Verordening (EU) nr. [GMO] 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij 
procedures worden ingevoerd om goederen 
uit de interventievoorraden te gebruiken, te 
verwerken of te verkopen ten behoeve van 
het programma voor de meest behoeftigen.

Or. fr

Motivering

De interventievoorraden moeten, in voorkomend geval, worden toegevoegd aan de 
toegewezen middelen en mogen er niet van worden afgetrokken, om de partnerorganisaties 
voorspelbaarheid van de toegewezen kredieten te garanderen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "meest behoeftigen": natuurlijke 
personen — individuen, gezinnen, 
huishoudens of uit dergelijke personen 
samengestelde groepen — wier behoefte 
aan hulp is vastgesteld aan de hand van 

(1) "meest behoeftigen": natuurlijke 
personen — individuen, gezinnen, 
huishoudens of uit dergelijke personen 
samengestelde groepen — wier behoefte 
aan hulp is vastgesteld aan de hand van 
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objectieve criteria die door de bevoegde 
nationale autoriteiten zijn vastgesteld of die 
door de partnerorganisaties zijn
omschreven en door die bevoegde
autoriteiten zijn goedgekeurd;

objectieve criteria die door de bevoegde 
nationale autoriteiten zijn vastgesteld in 
samenwerking met de partnerorganisaties 
en door die nationale autoriteiten zijn 
goedgekeurd;

Or. fr

Motivering

Om de doeltreffendheid te bevorderen, moet er meer duidelijkheid bestaan en moet er worden 
gezorgd voor dialoog tussen de nationale bevoegde autoriteiten en de partnerorganisaties. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "partnerorganisaties": 
publiekrechtelijke instanties of organisaties 
zonder winstoogmerk die rechtstreeks of 
via andere partnerorganisaties 
levensmiddelen of goederen leveren aan de 
meest behoeftigen en wier concrete acties 
overeenkomstig artikel 29, lid 3, onder b), 
zijn geselecteerd door de beheersautoriteit;

(2) "partnerorganisaties": 
publiekrechtelijke instanties of organisaties 
zonder winstoogmerk die rechtstreeks of 
via andere partnerorganisaties 
levensmiddelen en goederen leveren aan de 
meest behoeftigen en wier concrete acties 
overeenkomstig artikel 29, lid 3, onder b), 
zijn geselecteerd door de beheersautoriteit;

Or. fr

Motivering

Voedsel is de belangrijkste basisbehoefte die de partnerorganisaties en de lidstaten in staat 
stelt in contact te treden met deze mensen die uit het sociale leven zijn uitgesloten. Dit is de 
beste manier om de doeltreffendheid van het Fonds te garanderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) De Commissie, de lidstaten en de 
partnerorganisaties dragen bij tot de 
bestrijding van de voedselverspilling in 
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elke stap van de distributieketen, met 
inbegrip van de levering van voeding en 
de opleiding van de begunstigden.

Or. fr

Motivering

De voedselverspilling is een groot Europees schandaal en de Europese Unie heeft reeds 
beslist ertegen op te treden. Alle actoren van het Fonds dienen instrumenten en mechanismen 
op te nemen die bijdragen tot de bestrijding van de voedselverspilling.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor vastlegging ten laste van het Fonds 
is voor de periode 2014 tot en met 2020 
een totaalbedrag van 2 500 000 000 EUR, 
uitgedrukt in prijzen van 2011, 
beschikbaar, dat over de betrokken jaren 
wordt verdeeld overeenkomstig bijlage II.

1. Voor vastlegging ten laste van het Fonds 
is voor de periode 2014 tot en met 2020 
een totaalbedrag van 3 500 000 000 EUR, 
uitgedrukt in prijzen van 2011, 
beschikbaar, dat over de betrokken jaren 
wordt verdeeld overeenkomstig bijlage II.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde begroting zou erop neerkomen dat de hulp met 1 miljard 
wordt verlaagd ten opzichte van wat er momenteel alleen voor voedselhulp wordt 
gereserveerd voor 20 lidstaten die deelnemen aan het PEHB. Het zou passend zijn om, ten 
minste, het voor het PEHB voorziene totaalbedrag te behouden, namelijk 3,5 miljard over 7 
jaar.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
houdende de jaarlijkse verdeling van de 
totale middelen over de lidstaten, 

3. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
houdende de jaarlijkse verdeling van de 
totale middelen over de lidstaten, 
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overeenkomstig artikel 84, lid 5, van 
Verordening (EU) nr. … (VGB), 
onverminderd lid 4 van dit artikel, aan de 
hand van de volgende door Eurostat 
vastgestelde indicatoren:

overeenkomstig artikel 84, lid 5, van 
Verordening (EU) nr. … (VGB), 
onverminderd lid 4 van dit artikel, aan de 
hand van de volgende door Eurostat 
vastgestelde indicatoren:

-a) de relatieve armoedegrens, d.i. het 
percentage van de bevolking dat deel 
uitmaakt van een huishouden dat niet 
beschikt over een inkomen dat minstens 
gelijk is aan 60 % van het nationale 
mediaan inkomen;

a) de bevolking die te kampen heeft met 
ernstige materiële deprivatie;

a) de bevolking die te kampen heeft met 
ernstige materiële deprivatie;

b) de bevolking die behoort tot een 
huishouden met een zeer lage 
arbeidsintensiteit.

b) de bevolking die behoort tot een 
huishouden met een zeer lage 
arbeidsintensiteit.

Or. fr

Motivering

Het is dienstig om alle armoede-indicatoren te behouden die door de EU in haar strategie 
Europa 2020 zijn vastgesteld.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit verricht in 2017 en 
2021 een gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers volgens het model van de 
Commissie. De Commissie stelt dat model 
bij uitvoeringshandeling vast. Die 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 60, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

2. De beheersautoriteit verricht in 2017 en 
2021 een gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers volgens het model dat door 
de Commissie is verstrekt en dat is 
opgesteld in samenwerking met de 
belanghebbende partijen. De Commissie 
stelt dat model bij uitvoeringshandeling 
vast. Die uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 60, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. fr
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de evaluaties samenhangen met de werkelijkheid, dient de 
Commissie dit model op te stellen in samenwerking met de actoren die actief zijn in dit 
domein. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De levensmiddelen en de goederen voor 
dak- of thuislozen of voor kinderen
kunnen door de partnerorganisaties zelf 
worden aangekocht.

De levensmiddelen en de goederen voor de 
uiteindelijke begunstigden kunnen door de 
partnerorganisaties zelf worden 
aangekocht.

Or. fr

Motivering

Het Fonds is bedoeld voor de meest behoeftigen, die een bredere categorie van 
hulpbehoevenden vormen. Onder meer artikel 2, de punten 1 en 7, artikel 3 en artikel 21, lid 
4, verwijzen expliciet naar de meest behoeftigen; dit amendement beoogt dus om meer 
samenhang te brengen in deze verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook worden aangekocht door 
een publiekrechtelijke instantie en 
kosteloos worden verstrekt aan de 
partnerorganisaties. In dat geval kunnen de 
levensmiddelen worden verkregen door het 
gebruik, de verwerking of de verkoop van 
goederen uit interventievoorraden die ter 
beschikking worden gesteld 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [GMO], mits dit economisch het 
gunstigst is en de levering van de 
levensmiddelen aan de partnerorganisaties 
niet onnodig vertraagt. Bedragen die 

Zij kunnen ook worden aangekocht door 
een publiekrechtelijke instantie en 
kosteloos worden verstrekt aan de 
partnerorganisaties. In dat geval kunnen de 
levensmiddelen worden verkregen door het 
gebruik, de verwerking of de verkoop van 
goederen uit interventievoorraden die ter 
beschikking worden gesteld 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [GMO], mits dit economisch het 
gunstigst is en de levering van de 
levensmiddelen aan de partnerorganisaties 
niet onnodig vertraagt. De bedragen die 
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worden verkregen door transacties met 
betrekking tot die voorraden moeten ten 
goede komen aan de meest behoeftigen, en 
mogen niet worden aangewend om de in 
artikel 18 van deze verordening 
neergelegde 
medefinancieringsverplichtingen van de 
lidstaten voor het programma te 
verlichten.

worden verkregen door transacties met 
betrekking tot de voorraden moeten ten 
goede komen aan de meest behoeftigen, als 
aanvulling op de middelen van het Fonds 
zonder dat de gebruikskosten worden 
afgetrokken van de toegewezen kredieten.

Or. fr

Motivering

De interventievoorraden moeten, in voorkomend geval, worden toegevoegd aan de 
toegewezen middelen en mogen er niet van worden afgetrokken, om de partnerorganisaties 
voorspelbaarheid van de toegewezen kredieten te garanderen. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kosten van de aankoop van 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van dak- of thuislozen of van 
kinderen;

a) de kosten van de aankoop van 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van de uiteindelijke begunstigden;

Or. fr

Motivering

Het Fonds is bedoeld voor de meest behoeftigen, die een bredere categorie van 
hulpbehoevenden vormen. Onder meer artikel 2, de punten 1 en 7, artikel 3 en artikel 21, lid 
4, verwijzen expliciet naar de meest behoeftigen; dit amendement beoogt dus om meer 
samenhang te brengen in deze verordening.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer een publiekrechtelijke instantie 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van dak- of thuislozen of van 
kinderen aankoopt en verstrekt aan 
partnerorganisaties, de kosten van het 
vervoer van de levensmiddelen of goederen 
naar de opslagplaatsen van de 
partnerorganisaties ter hoogte van een vast 
tarief van 1 % van de onder a) bedoelde 
kosten;

b) wanneer een publiekrechtelijke instantie 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van de uiteindelijke begunstigden
aankoopt en verstrekt aan 
partnerorganisaties, de kosten van het 
vervoer van de levensmiddelen of goederen 
naar de opslagplaatsen van de 
partnerorganisaties ter hoogte van een vast 
tarief van 1 % van de onder a) bedoelde 
kosten;

Or. fr

Motivering

Het Fonds is bedoeld voor de meest behoeftigen, die een bredere categorie van 
hulpbehoevenden vormen. Onder meer artikel 2, de punten 1 en 7, artikel 3 en artikel 21, lid 
4, verwijzen expliciet naar de meest behoeftigen; dit amendement beoogt dus om meer 
samenhang te brengen in deze verordening.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kosten van sociale-
inclusieactiviteiten die zijn verricht en 
aangemeld door de partnerorganisaties 
die rechtstreeks materiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen ter 
hoogte van een vast tarief van 5 % van de 
onder a) bedoelde kosten;

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Aangezien de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van toekomstige nationale programma’s van 
het ESF 20 % van het ESF voor sociale insluiting moeten reserveren, is het dienstig om de 
weinige middelen die voor de meest behoeftigen beschikbaar zijn toe te wijzen aan 
levensmiddelen. 


