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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een verordening voorgesteld (Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen) waarin voor de periode 2014-2020 een nieuw instrument wordt ingesteld dat de 
bestaande cohesie-instrumenten en met name het Europees Sociaal Fonds aanvult door de 
ernstigste en sociaal meest schadelijke vormen van armoede aan te pakken, namelijk 
voedselgebrek maar ook dak- en thuisloosheid en materiële deprivatie bij kinderen, en waarin 
begeleidende maatregelen worden ondersteund die zich op de sociale herintegratie van de 
meest behoeftigen in de Unie richten.

De Commissie stelt in het volgende meerjarig financieel kader voor de periode 2014 t/m 2020 
voor dit nieuwe instrument een budget voor van 2,5 miljard EUR (tegen prijzen van 2011).
Uw rapporteur is er verheugd over dat dit Fonds in het leven wordt geroepen, maar maakt 
zich bezorgd over de voorgestelde financieringsomvang, die neerkomt op een besnoeiing ten 
opzichte van het lopende voedselhulpprogramma. Verder dient er nog op te worden gewezen 
dat het toepassingsterrein van dit Fonds is uitgebreid en thans ook degenen omvat die onder 
materiële deprivatie lijden en thuisloos zijn.

Uw rapporteur wijst erop dat voor de financiering van dit programma moet worden geput uit 
het totale financieringsbedrag dat aan de lidstaten in het kader van de structuur- en 
cohesiefondsen wordt toegewezen. Derhalve zal dit nieuwe fonds onder gedeeld beheer 
worden uitgevoerd en zullen uitvoeringsregelingen worden toegepast die ook voor de 
structuur- en cohesiefondsen worden gebruikt. Het Commissievoorstel maakt hier en daar de 
indruk complex te zijn en het zou tot een grotere administratieve last voor de begunstigden, 
meestal ngo's, kunnen leiden. Hoewel de Commissie ernaar heeft gestreefd deze regels te 
vereenvoudigen, is uw rapporteur toch van mening dat het van vitaal belang is als deze 
verordening zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden opdat haar effect op de vermindering van 
armoede en sociale uitsluiting zo groot mogelijk is.

Uw rapporteur constateert dat dit Fonds in de plaats komt van de EU-regeling voor de 
voedselverstrekking, in het kader waarvan voedsel aan EU-burgers werd verstrekt uit 
landbouwoverschotten die anders wellicht vernietigd zouden worden. Met de verwachte 
uitputting en de grote onvoorspelbaarheid van de interventievoorraden in de periode 2011-
2020 heeft de regeling haar oorspronkelijke bestaansreden verloren; eind 2013 zal zij dan ook 
ophouden te bestaan. Wanneer dat mogelijk is, moet echter ten behoeve van de meest 
behoeftigen gratis gebruik worden gemaakt van de interventievoorraden bij wijze van 
aanvulling op het programma en mag dit niet in mindering worden gebracht op de budgets die 
aan de lidstaten zijn toegewezen.

Uw rapporteur stelt voor de medefinancieringsbepaling te schrappen, die voor sommige 
lidstaten, vooral lidstaten die met ernstige economische en financiële moeilijkheden 
worstelen, een drempel voor toetreding tot het Fonds zou kunnen blijken. Steun om honger, 
het ontbreken van een thuis en materiële deprivatie de wereld uit te krijgen mag niet afhangen 
van het vermogen van lidstaten tot medefinanciering van de maatregelen.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie 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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In overeenstemming met de conclusies 
van de Europese Raad van 17 juni 2010, 
waarbij de strategie van de Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, hebben de Unie en de 
lidstaten zich ten doel gesteld dat tegen 
2020 het aantal mensen voor wie armoede 
en sociale uitsluiting dreigt, met ten minste 
20 miljoen moet zijn gedaald.

(1) In overeenstemming met de conclusies 
van de Europese Raad van 17 juni 2010, 
waarbij de strategie van de Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei werd 
goedgekeurd, hebben de Unie en de 
lidstaten zich ten doel gesteld dat tegen 
2020 het aantal mensen voor wie armoede 
en sociale uitsluiting dreigt, met ten minste 
20 miljoen moet zijn gedaald. Het aantal 
mensen dat te kampen heeft met armoede 
en sociale uitsluiting is echter duidelijk 
gestegen van 23,4 % in 2010 tot 24,2 % in 
2011. 

Amendement 2
Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (hierna het "Fonds" 
genoemd) moet de sociale samenhang 
versterken door bij te dragen aan het 
terugdringen van de armoede in de Unie 
door ondersteuning van nationale 
regelingen die niet-financiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen 
teneinde voedselgebrek, dak- en 
thuisloosheid en materiële deprivatie bij 
kinderen te verminderen.

(4) Het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (hierna het "Fonds" 
genoemd) moet de sociale samenhang 
versterken door bij te dragen aan het 
terugdringen van de armoede in de Unie 
door ondersteuning van nationale 
regelingen die niet-financiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen.



AD\931594NL.doc 5/20 PE504.305v02-00

NL

Amendement 3
Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (hierna het "Fonds" 
genoemd) moet de sociale samenhang 
versterken door bij te dragen aan het 
terugdringen van de armoede in de Unie 
door ondersteuning van nationale 
regelingen die niet-financiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen teneinde 
voedselgebrek, dak- en thuisloosheid en 
materiële deprivatie bij kinderen te 
verminderen.

(4) Het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (hierna het "Fonds" 
genoemd) moet de sociale samenhang 
versterken door bij te dragen aan het 
terugdringen van de armoede in de Unie 
door ondersteuning, in de eerste plaats via 
voedselverstrekking, van nationale 
regelingen die niet-financiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen teneinde 
voedselgebrek, dak- en thuisloosheid en 
materiële deprivatie bij kinderen te 
verminderen.

Motivering

Het symbolisch bedrag waarin dit Fonds voorziet moet in eerste in de eerste plaats worden 
gebruikt voor dringende voedselverstrekking. De lidstaten mogen het Fonds echter geenszins 
als een aanleiding gebruiken om te besparen op hun nationale middelen voor programma's 
op het gebied van armoedebestrijding en sociale re-integratie, want dat blijven 
verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Fonds kan niet in de plaats 
komen van nationaal regeringsbeleid dat 
erop gericht is de behoefte aan dringende 
voedselhulp te verkleinen en duurzame 
doelstellingen en beleidslijnen te 
ontwikkelen met het oog op de volledige 
uitroeiing van honger, armoede en sociale 
uitsluiting.
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Amendement 5
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. 
Voedselgebrek moet de eerste vorm van 
deprivatie zijn waarop de lidstaten zich 
concentreren. Het moet ook de elementen 
bevatten die nodig zijn voor een efficiënte 
en doeltreffende uitvoering van het 
operationeel programma.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet worden voorzien in een 
maximumniveau voor medefinanciering 
van de operationele programma's door het 
Fonds, zodat de middelen van de Unie een 
multiplicatoreffect hebben, terwijl 
rekening moet worden gehouden met de 
situatie van lidstaten die met tijdelijke 
budgettaire problemen kampen.

sschrappen

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. [Het voorstel voor een] verordening (17) Verordening (EU) nr. … van het 
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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
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.

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 
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 er niet 
toe leiden dat de toegewezen 
begrotingsmiddelen per lidstaat worden 
verlaagd. 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.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten een 
beheersautoriteit, een 
certificeringsautoriteit en een functioneel 
onafhankelijke auditautoriteit voor hun 
operationeel programma aanwijzen. Om de 
lidstaten flexibiliteit te bieden bij het 

(21) De lidstaten moeten een 
beheersautoriteit, een 
certificeringsautoriteit en een functioneel 
onafhankelijke auditautoriteit voor hun 
operationeel programma aanwijzen. Om de 
lidstaten flexibiliteit te bieden bij het 
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opzetten van de controlesystemen, moet de 
mogelijkheid worden geboden de functies 
van de certificeringsautoriteit te laten 
uitvoeren door de beheersautoriteit. De 
lidstaten moeten ook de mogelijkheid 
krijgen intermediaire instanties aan te 
wijzen die bepaalde taken van de 
beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren. 
De lidstaten moeten in dat geval duidelijk 
bepalen welke verantwoordelijkheden en 
functies deze autoriteiten en instanties 
hebben.

opzetten van de controlesystemen, moet de 
mogelijkheid worden geboden de functies 
van de certificeringsautoriteit te laten 
uitvoeren door de beheersautoriteit. De 
lidstaten moeten ook de mogelijkheid 
krijgen intermediaire instanties aan te 
wijzen die bepaalde taken van de 
beheersautoriteit of de 
certificeringsautoriteit kunnen uitvoeren. 
De lidstaten moeten in dat geval duidelijk 
bepalen welke verantwoordelijkheden en 
functies deze autoriteiten en instanties 
hebben. De lidstaten moeten alles in het 
werk stellen om de eventuele
administratieve lasten voor 
liefdadigheidsorganisaties tot een 
minimum te beperken.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Zonder afbreuk te doen aan de 
bevoegdheden van de Commissie op het 
gebied van de financiële controle, moeten 
de lidstaten en de Commissie in het kader 
van deze verordening samenwerken en 
moeten criteria worden vastgesteld aan de 
hand waarvan de Commissie, in het kader 
van haar strategie met betrekking tot de 
controle van nationale systemen, kan 
bepalen welk niveau van zekerheid zij van 
de nationale auditinstanties kan krijgen.

(25) Zonder afbreuk te doen aan de 
bevoegdheden van de Commissie op het 
gebied van de financiële controle, moeten 
de lidstaten en de Commissie in het kader 
van deze verordening samenwerken en 
moeten criteria worden vastgesteld aan de 
hand waarvan de Commissie, in het kader 
van haar strategie met betrekking tot de 
controle van nationale systemen, kan 
bepalen welk niveau van zekerheid zij van 
de nationale auditinstanties kan krijgen. De 
Commissie moet, gezien de aard van het 
Fonds en het feit dat de begunstigden in 
hoofdzaak vrijwilligers zijn, alles in het 
werk stellen om te voorkomen dat de 
criteria de begunstigden met bijkomende 
administratieve lasten opzadelen.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening

Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Gelet op de datum waarop de 
aanbestedingen moeten worden 
uitgeschreven, de termijnen voor de 
goedkeuring van onderhavige 
verordening en de voorbereiding van de 
operationele programma's is het passend 
om in de regels te bepalen dat 2014 een 
overgangsjaar wordt, teneinde een 
stopzetting van de voedselverstrekking te 
voorkomen.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening

Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Indien om wat voor reden ook 
blijkt dat onderhavige verordening niet in 
werking kan treden op 1 januari 2014, 
moet de Commissie 
overgangsmaatregelen treffen om de 
stopzetting of beperking van de via de 
Europese begroting verstrekte hulp aan de 
meest behoeftigen te voorkomen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien om wat voor reden ook blijkt 
dat onderhavige verordening niet in 
werking kan treden op 1 januari 2014, 
moet de Commissie 
overgangsmaatregelen treffen om de 
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stopzetting of beperking van de via de 
Europese begroting verstrekte hulp aan de 
meest behoeftigen te voorkomen.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – 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 
objectieve criteria die door de bevoegde 
nationale autoriteiten zijn vastgesteld of die 
door de partnerorganisaties zijn
omschreven en door die bevoegde 
autoriteiten zijn goedgekeurd;

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

Amendement 14
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "eindontvanger": de meest behoeftigen 
die levensmiddelen of goederen ontvangen 
en/of gebruikmaken van de begeleidende 
maatregelen; 

(7) "eindontvanger": de meest behoeftigen 
die levensmiddelen of goederen ontvangen 
en/of gebruikmaken van de begeleidende 
maatregelen, zoals gedefinieerd door de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
criteria;

Amendement 15
Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Fonds wordt gebruikt ter aanvulling 
van nationale strategieën en doet niets af 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om duurzame nationale 
langetermijnprogramma's op het gebied 
van armoedebestrijding en sociale 
inclusie te ontwikkelen.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Fonds ondersteunt nationale 
regelingen op grond waarvan 
levensmiddelen en 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van dak- of thuislozen of van 
kinderen via door de lidstaten 
geselecteerde partnerorganisaties worden 
verdeeld onder de meest behoeftigen.

1. Het Fonds ondersteunt nationale 
regelingen op grond waarvan 
levensmiddelen en 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van eindontvangers via door de 
lidstaten geselecteerde partnerorganisaties 
worden verdeeld onder de meest 
behoeftigen.

Amendement 17

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. Het totaalbedrag dat beschikbaar is
voor vastlegging ten laste van het Fonds 
voor de periode 2014 tot en met 2020 is 
niet lager in reële termen dan het voor de 
periode 2007 tot en met 2013 aan het 
Europese voedselhulpprogramma voor de 
meest behoeftigen toegewezen bedrag.
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Amendement 18
Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bevolking die het risico loopt op 
armoede.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat dient binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
bij de Commissie één operationeel 
programma voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020 in, dat 
de volgende elementen bevat:

Elke lidstaat die steun uit het Fonds wenst 
aan te vragen, dient binnen drie maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening bij de Commissie één 
operationeel programma voor de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 in, dat de volgende elementen bevat:

Amendement 20
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat dient binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
bij de Commissie één operationeel 
programma voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020 in, dat
de volgende elementen bevat:

Elke lidstaat dient binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
bij de Commissie één operationeel 
programma voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020 in. Dit 
programma, dat een aanvulling moet 
vormen op andere nationale maatregelen, 
bevat de volgende elementen:

Amendement 21
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een beschrijving van het mechanisme 
dat zorgt voor complementariteit met het 
Europees Sociaal Fonds;

(f) een beschrijving van het mechanisme 
dat zorgt voor complementariteit met het 
Europees Sociaal Fonds, waarbij duidelijk 
wordt aangegeven welke activiteiten onder 
welk fonds vallen;

Amendement 22
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter j – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een tabel waarin overeenkomstig 
artikel 18 het bedrag van de beoogde 
financiële toewijzing van steun uit het 
Fonds en de medefinanciering 
overeenkomstig artikel 18 wordt 
uitgesplitst;

i) een tabel waarin overeenkomstig artikel 
18 het bedrag van de beoogde financiële 
toewijzing van steun uit het Fonds wordt 
uitgesplitst;

Amendement 23
Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit platform bevordert onder meer de 
samenwerking tussen enerzijds iedereen 
die zich inzet om urgente materiële 
deprivatie aan te pakken en anderzijds 
organisaties die streven naar duurzame 
sociale re-integratie op lange termijn, en 
onderzoekt hoe deze verschillende 
doelstellingen op elkaar kunnen worden 
afgestemd.

Motivering

Er is een groot verschil tussen het verstrekken van dringende voedselhulp en het werk van 
organisaties die inzetten op duurzame armoedebestrijding, waarvoor vaak een specifieke 
opleiding en/of bijzondere kwalificaties nodig zijn. Niettemin kan samenwerking tussen 
organisaties met een uiteenlopende rol een meerwaarde bieden. De Commissie moet zulke 
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uitwisselingen dan ook stimuleren.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De procedure betreffende de 
uitvoeringsverslagen is niet buitensporig 
in verhouding tot de toegewezen middelen 
en de aard van de steun, en brengt geen 
overbodige administratieve lasten met zich 
mee.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het operationeel programma. Alle 
evaluaties worden volledig openbaar 
gemaakt.

2. De evaluaties worden uitgevoerd door 
deskundigen die functioneel onafhankelijk 
zijn van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het operationeel programma. Alle 
evaluaties worden volledig openbaar 
gemaakt, maar mogen in geen geval 
gegevens over de identiteit van de 
geholpen personen bevatten.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De evaluaties zijn niet buitensporig 
in verhouding tot de toegewezen middelen 
en de aard van de steun, en brengen geen 
overbodige administratieve lasten met zich 
mee.



AD\931594NL.doc 15/20 PE504.305v02-00

NL

Amendement 27
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig dit artikel eerbiedigen de 
beheersautoriteit, de begunstigden en de 
partnerorganisaties Richtlijn 95/46/EG.

6. Bij de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 13 tot en 
met 17 eerbiedigen de beheersautoriteit, de 
begunstigden en de partnerorganisaties 
Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Medefinanciering Financiering

Amendement 29
Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het medefinancieringspercentage op 
het niveau van het operationeel programma 
bedraagt niet meer dan 85 % van de 
subsidiabele overheidsuitgaven.

1. Het financieringspercentage op het 
niveau van het operationeel programma 
bedraagt 100 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven. De lidstaten mogen op 
vrijwillige basis bijkomende financiële 
steun toewijzen aan het Fonds, teneinde 
het gebruik van het Fonds te 
optimaliseren in het licht van het 
groeiende aantal behoeftigen in Europa. 
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma bepaalt het 
medefinancieringspercentage voor het 
operationeel programma en het 
maximumbedrag van de steun van het 
Fonds.

2. Het besluit van de Commissie tot 
vaststelling van een operationeel 
programma bepaalt het maximumbedrag 
van de steun van het Fonds.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 ssschrappen
Verhoging van betalingen voor lidstaten 
met tijdelijke begrotingsproblemen
1. Op verzoek van een lidstaat kunnen 
tussentijdse betalingen en betalingen van 
het eindsaldo worden verhoogd met 10 
procentpunten boven het 
medefinancieringspercentage dat van 
toepassing is op het operationeel 
programma. Het verhoogde percentage, 
dat niet meer dan 100 % mag bedragen, is 
van toepassing op betalingsverzoeken die 
betrekking hebben op het boekjaar waarin 
de lidstaat zijn verzoek heeft ingediend, 
alsmede op latere boekjaren waarin de 
lidstaat aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet:
(h) als de betrokken lidstaat de euro heeft 
ingevoerd, ontvangt hij macrofinanciële 
bijstand van de Unie overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad;
(i) als de betrokken lidstaat de euro niet 
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heeft ingevoerd, ontvangt hij financiële 
ondersteuning op middellange termijn 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 332/2002 van de Raad;
(j) er wordt financiële bijstand ter 
beschikking van de lidstaat gesteld 
krachtens het Verdrag tot instelling van 
het Europees Stabiliteitsmechanisme.
2. Onverminderd lid 1 mag de steun van 
de Unie door middel van tussentijdse 
betalingen en betalingen van het 
eindsaldo evenwel niet hoger zijn dan de 
overheidssteun en het maximale bedrag 
aan steun uit het Fonds, zoals bepaald in 
het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationeel 
programma.

Motivering

Volgens het ontwerpbegrotingsadvies van de heer Vaughan dient het financieringsniveau 
100 % te bedragen, waardoor artikel 19 niet langer van toepassing is.

Amendement 32
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 
eindontvangers kunnen door de 
partnerorganisaties zelf worden 
aangekocht.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook worden aangekocht door 
een publiekrechtelijke instantie en 
kosteloos worden verstrekt aan de 

Zij kunnen ook worden aangekocht door 
een publiekrechtelijke instantie en 
kosteloos worden verstrekt aan de 
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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 
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.

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 
worden verkregen door transacties met 
betrekking tot de voorraden moeten ten 
goede komen aan de meest behoeftigen. 
Deze bedragen vormen een aanvulling op 
het programma en leiden niet tot 
verlaging van de begrotingsmiddelen die 
aan de lidstaten zijn toegewezen.

Amendement 34
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 door de eindbegunstigden;

Amendement 35
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 

(b) wanneer een publiekrechtelijke 
instantie levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van eindgebruikers aankoopt en 
verstrekt aan partnerorganisaties, de kosten 
van het vervoer van de levensmiddelen of 
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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;

goederen naar de opslagplaatsen van de 
partnerorganisaties ter hoogte van een vast 
tarief van 1 % van de onder a) bedoelde 
kosten;

Amendement 36
Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onder voorbehoud van de beschikbare 
begrotingsmiddelen voert de Commissie de 
tussentijdse betalingen uit binnen zestig
dagen na de datum waarop het 
betalingsverzoek bij de Commissie is 
geregistreerd.

5. Onder voorbehoud van de beschikbare 
begrotingsmiddelen voert de Commissie de 
tussentijdse betalingen uit binnen dertig
dagen na de datum waarop het 
betalingsverzoek bij de Commissie is 
geregistreerd.
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