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Ændringsforslag 64
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Ændringsforslag 65
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om Den Europæiske Fond for Bistand til 
de Socialt Dårligst Stillede

om Den Europæiske Fond for
Fødevarehjælp til Socialt Dårligt Stillede

Or. fr
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Ændringsforslag 66
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- under henvisning til chartret om 
grundlæggende rettigheder, særlig artikel 
1, 24 og 34,

Or. en

Ændringsforslag 67
Emer Costello

Forslag til forordning
Henvisning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- under henvisning til den tredje 
europæiske undersøgelse af livskvalitet -
"Quality of life in Europe: Impacts of the 
crisis", Eurofound (2012),

Or. en

Ændringsforslag 68
Emer Costello

Forslag til forordning
Henvisning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- under henvisning til 
"Gældsrådgivningstjenester for private 
husholdninger i EU", Eurofound (2012),

Or. en
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Ændringsforslag 69
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Det Europæiske 
Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen 
og medlemsstaterne sat sig som mål, at 
bringe mindst 20 millioner mennesker uden 
for risiko for fattigdom og social 
udstødelse inden 2020.

(1) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Det Europæiske 
Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen 
og medlemsstaterne sat sig som mål, at 
bringe mindst 20 millioner mennesker uden 
for risiko for fattigdom og social 
udstødelse inden 2020. Men det må 
konstateres, at antallet af personer i risiko 
for fattigdom eller social udstødelse 
voksede til 24,2 % i 2011 i forhold til 
23,4 % i 2010.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Det Europæiske 
Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen 
og medlemsstaterne sat sig som mål, at 
bringe mindst 20 millioner mennesker uden 
for risiko for fattigdom og social 
udstødelse inden 2020.

(1) Idet uddeling af fødevarer og 
landbrugsprodukter og bistand til de 
socialt dårligst stillede er af største 
vigtighed og i overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Det Europæiske 
Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen 
og medlemsstaterne sat sig som mål at 
bringe mindst 20 millioner mennesker uden 
for risiko for fattigdom og social 
udstødelse inden 2020.

Or. fr
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Ændringsforslag 71
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) I 2011 blev ca. 24,2 % af den 
europæiske befolkning (ca. 119,6 
millioner personer i EU-27) anset for at 
være i risiko for fattigdom og/eller social 
udstødelse, heraf 25 millioner børn, i 
henhold til definitionen i 2020-strategien. 
I de lande, hvor der skal gennemføres 
nedskæringspolitikker, vil antallet af 
personer, som lider materielle afsavn stige 
drastisk, og disse personer er ofte så 
udstødte, at de ikke kan drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF], 
hvorfor Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 
spiller en vigtig rolle i denne forbindelse.

Or. pt

Ændringsforslag 72
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer har været så udstødte, at de ikke 
kan drage fordel af de traditionelle 
aktiveringsforanstaltninger under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF]. Det 



AM\928565DA.doc 7/150 PE506.141v01-00

DA

påpeges, at denne udvikling modvirker 
målsætningen i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider
fødevaremæssige og materielle eller endog 
alvorlige fødevaremæssige og materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

Or. fr

Ændringsforslag 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union understreger, at 
Unionen bygger på værdierne respekt for 
den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal.
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Or. en

Ændringsforslag 75
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det bør bemærkes, at målet om at 
mindske antallet af personer, som 
risikerer fattigdom eller social udstødelse, 
med mindst 20 millioner udgør første 
skridt på vejen til at nå de øvrige mål i 
Europa 2020-strategien.

Or. es

Ændringsforslag 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I 2010 var knap en fjerdedel af 
europæerne (119,6 millioner) i risiko for 
fattigdom eller social udstødelse i 
Unionen. Dette svarer til knap 4 millioner 
personer flere end i 2009. Ud af de 119,6 
millioner personer var 18 millioner 
næsten dagligt afhængige af 
fødevarepakker eller gratis måltider fra 
frivillige hjælpeorganisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union understreger, at 
Unionen anerkender de rettigheder, 
friheder og principper, der findes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 78
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Omkring 120 millioner mennesker er 
truet af social udstødelse i EU, fordi de er 
i en forværret risiko for fattigdom, er 
alvorligt materielt dårligt stillede eller bor 
i husstande med meget lav 
arbejdsmarkedsdeltagelse.

Or. es

Ændringsforslag 79
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) For at forhindre marginalisering af 
sårbare lavindkomstgrupper og undgå en 
øget risiko for fattigdom og social 
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udstødelse er der behov for strategier til 
aktiv inklusion, tjenester af høj kvalitet og 
muligheder for jobsøgning.

Or. es

Ændringsforslag 80
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Artikel 174 i traktaten foreskriver, at 
Unionen skal udvikle og fortsætte 
indsatsen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed for at 
fremme en harmonisk udvikling af 
Unionen som helhed.

(3) 8 % af de europæiske borgere lever 
under forhold præget af alvorlige 
materielle afsavn uden mulighed for et 
værdigt liv. Graden af fattigdom og social 
udstødelse er dog ikke den samme i hele 
EU, og situationens alvor varierer 
imellem medlemsstaterne. Artikel 174 i 
traktaten foreskriver, at Unionen skal 
udvikle og fortsætte indsatsen for at styrke 
sin økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed for at fremme en harmonisk 
udvikling af Unionen som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 81
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som afhjælper
fødevaremangel, reducerer fødevarespild 
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stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

og således reducerer den negative 
miljøpåvirkning.

Or. fi

Ændringsforslag 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at
udrydde fødevaremangel og afhjælpe 
materielle afsavn.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 

(4) Den Europæiske Fond for
Fødevarehjælp til Socialt Dårligt Stillede
(i det følgende benævnt "fonden") bør 
styrke den sociale samhørighed og dermed 
bidrage til at reducere fattigdommen i 
Unionen ved at støtte nationale ordninger, 
som yder ikke-finansiel bistand til socialt
dårligt stillede personer.
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materielle afsavn hos børn.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at
prioritere afhjælpning af fødevaremangel
og om nødvendigt hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

Or. es

Ændringsforslag 85
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.
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Or. en

Ændringsforslag 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved, 
primært gennem uddeling af fødevarer, at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

Or. en

Begrundelse

Det symbolske beløb, som udbydes gennem fonden, skal primært fokusere på uddeling af 
fødevarer i nødsituationer. Fonden må dog på ingen måde blive betragtet af medlemsstaterne 
som en mulighed for at skære ned på budgetterne til deres nationale fattigdomsbekæmpelses-
og genintegreringsprogrammer, som begge hører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Ændringsforslag 87
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
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reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel nødbistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel og om 
nødvendigt materielle afsavn hos de 
dårligst stillede personer.

Or. es

Ændringsforslag 89
Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
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støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel og materielle 
afsavn hos børn og hjemløse.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget er af sproglig karakter.

Ændringsforslag 90
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen har siden 1987 ydet direkte 
fødevarehjælp fra lagrene af 
landbrugsprodukter til de socialt dårligst 
stillede borgere. Dette har medført, at et 
betydeligt antal modtagere er blevet 
afhængige af fødevareuddelingen til de 
socialt dårligst stillede. Fonden bør tage 
hensyn til denne afhængighed af de 
hidtidige EU-fødevareprogrammer for de 
socialt dårligst stillede.

Or. en

Ændringsforslag 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fonden må ikke erstatte 
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medlemsstaternes offentlige politikker 
rettet mod at mindske behovet for 
fødevarehjælp i nødsituationer og udvikle 
bæredygtige mål og politikker for 
fuldstændig udryddelse af sult, fattigdom 
og social udstødelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter med henblik på at 
udrydde fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes 
eller mindskes ved at anvende midler fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Antallet af personer, der risikerer 
fattigdom og social udstødelse, er stigende 
og vil fortsat stige de kommende år, 
hvorfor der er behov for at øge fondens 
midler under den flerårige finansielle 
ramme.

Or. es

Ændringsforslag 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fonden bør støtte alle offentlige og 
private initiativer og partnerskaber, der 
tilgodeser donationer af fødevarer eller 
elementære forbrugsgoder.
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Or. fr

Ændringsforslag 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fonden bør understøtte 
medlemsstaternes indsats for at gøre en 
ende på materielle afsavn hos hjemløse i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning af 14. september 
2011.

Or. es

Ændringsforslag 95
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I EU spildes der årligt 90 millioner t 
fødevarer, hvoraf en betragtelig del er 
sunde og egnede til forbrug. Mange 
støttemodtagere får allerede hjælp fra 
andre bidragydere end EU, f.eks. lokale 
eller regionale supermarkeder, 
landmænd, restauranter osv., som 
samtidig med at de yder støtte til de socialt 
dårligst stillede, forebygger fødevarespild. 
Uanset de bestræbelser på at mindske 
fødevarespild, som støttes af andre EU-
programmer, bør fonden støtte en 
udvikling eller styrkelse af disse lokale 
fødevareforsyningskæder, hvorved 
fødevarespild reduceres.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de fødevarer, som 
uddeles til de socialt dårligst stillede 
personer.

Or. fi

Ændringsforslag 97
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer, 
særlig artikel 3 i Den Europæiske 
Socialfond.

Or. en

Ændringsforslag 98
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de fødevarer, som 
uddeles til socialt dårligt stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer og kvaliteten 
af de fødevarer, som uddeles til de socialt 
dårligst stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
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angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

angår sikkerheden af de varer og kvaliteten 
af de fødevarer, som uddeles til de socialt 
dårligst stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer og kvaliteten 
af de fødevarer, som uddeles til de socialt 
dårligst stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Marije Cornelissen

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.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat, der deltager i programmet,
efter en objektiv og gennemsigtig metode, 
som afspejler forskellene mellem 
medlemsstaterne for så vidt angår 
fattigdom og materielle afsavn, samt et mål 
for støttemodtageres afhængighed af 
hidtidige EU-fødevareprogrammer for de 
socialt dårligst stillede.
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Or. en

Ændringsforslag 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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.

(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 under anvendelse af 
indikatorer såsom den relative 
fattigdomsgrænse.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

(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
såsom den relative fattigdomsgrænse.

Or. es
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Ændringsforslag 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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.

(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, relativ fattigdom og 
materielle afsavn.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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.

(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 i 
de enkelte medlemsstater, idet der for hver 
medlemsstat tages hensyn til antallet af 
personer, der kan anses for de socialt 
dårligst stillede, og til de beløb, der blev 
tildelt de medlemsstater, som deltog i EU's 
program for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. fr
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Ændringsforslag 107
Sari Essayah

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 fødevarehjælp 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.

Or. fi

Ændringsforslag 108
Marije Cornelissen

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
de medlemsstater, der vælger at deltage i 
fonden, 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, med særligt fokus 
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på at reducere fødevarespild og styrke 
lokale fødevareforsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 109
Sylvie Guillaume

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 socialt dårligt
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.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Pervenche Berès

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 

(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. Adgang til
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desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

fødevarehjælp bør være det første afsavn, 
som medlemsstaterne retter blikket mod.
Disse bør desuden omfatte elementer, som 
er nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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. Det 
operationelle program bør desuden 
omfatte elementer, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse heraf.

Or. es

Ændringsforslag 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
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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.

hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, idet fødevaremæssige afsavn 
prioriteres, 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.

Or. fr

Ændringsforslag 113
Rachida Dati

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, idet forsyningen med livsvigtige 
fødevarer og elementære goder 
prioriteres, 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.

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder bør prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.
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Ændringsforslag 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

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, idet fødevaremæssige afsavn 
prioriteres højest, 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.

Or. fr

Ændringsforslag 115
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaternes deltagelse i fonden 
bør være frivillig.

Or. en

Ændringsforslag 116
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre at gennemførelsen af 
fonden får den størst mulig virkning, 
navnlig under hensyntagen til de nationale 
forhold, er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en procedure for eventuelle 
ændringer af det operationelle program.

(9) For at sikre, at gennemførelsen af 
fonden får den størst mulige virkning og 
den størst mulige synergi med ESF's 
foranstaltninger, navnlig under 
hensyntagen til mulige ændringer i de 
nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en procedure for eventuelle 
ændringer af det operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 117
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Under hensyntagen til nationale 
løsningsmodeller bør det være valgfrit for 
medlemsstaterne, om de vil deltage i 
fondens forskellige målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 118
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(9) Social innovation og udveksling af 
erfaringer og bedste praksis er forbundet 
med betydelig merværdi, især når det 
finder sted mellem organisationer, der gør 
brug af midler og bistand fra EU eller 
andre offentlige myndigheder, og 
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organisationer, som ikke gør brug af 
sådanne midler, og Kommissionen bør 
fremme en sådan udveksling og bistand, og 
disse bør regnes for en del af det beløb, 
der anvendes til teknisk assistance under 
artikel 108 i forordningen om fælles 
bestemmelser for de europæiske struktur-
og investeringsfonde (i det følgende 
benævnt ESI-fondene).

Or. en

Ændringsforslag 119
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling. Udvekslingen af 
erfaringer gør det lettere at identificere og 
løse fælles problemer, hvilket 
understreger behovet for 
partnerorganisationernes aktive 
deltagelse.

Or. es

Ændringsforslag 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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en sådan udveksling.

Or. fr

Ændringsforslag 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at overvåge fremskridt i 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer bør medlemsstaterne 
udarbejde årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter, som forelægges 
Kommissionen for at sikre, at denne altid 
har væsentlige og ajourførte oplysninger til 
sin rådighed. Med samme mål for øje bør 
Kommissionen og hver medlemsstat hvert 
år mødes til et bilateralt statusmøde, 
medmindre andet aftales.

(11) For at overvåge fremskridt i 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer bør medlemsstaterne i 
fællesskab med de relevante 
civilsamfundsorganisationer udarbejde 
årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter, som forelægges 
Kommissionen for at sikre, at denne altid 
har væsentlige og ajourførte oplysninger til 
sin rådighed. Med samme mål for øje bør 
Kommissionen og hver medlemsstat hvert 
år mødes til et bilateralt statusmøde, 
medmindre andet aftales.

Or. es

Ændringsforslag 122
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og 
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 

(12) For at forbedre kvaliteten og 
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 socialt
dårligt stillede personer, som har modtaget 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og 
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.

(12) For at forbedre kvaliteten og 
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 af 
programmernes indvirkning på den 
relative fattigdom i den enkelte 
medlemsstat. Medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar i denne henseende 
bør præciseres.

Or. es

Ændringsforslag 124
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Uddeling af fødevarehjælp er en 
god lejlighed til at få kontakt til de socialt 
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dårligst stillede og gennemføre 
undersøgelser af deres personlige 
situation, årsager til fattigdom og behov 
for andre former for hjælp, da lejligheden 
i passende omfang ville kunne bruges til 
at indsamle sådanne informationer under 
hensyntagen til privatlivets fred og 
databeskyttelse.

Or. fi

Ændringsforslag 125
Emer Costello

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Ved gennemførelsen af disse 
evalueringer og supplerende 
undersøgelser om de socialt dårligst 
stillede personer skal man have øje for, at 
afsavn er et sammensat begreb, som er 
svært at indfange, når man kun anvender
et mindre antal indikatorer, idet disse kan 
være vildledende og derfor kan føre til 
ineffektive politikker.

Or. en

Ændringsforslag 126
Emer Costello

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Som det er blevet påpeget i den 
tredje europæiske undersøgelse af 
livskvalitet (Eurofound 2012), kommer 
materielt afsavn i EU til udtryk, når folk 
ikke har råd til at købe varer, som regnes 
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for basale, uanset hvor meget folk ejer, og 
hvor meget de tjener. Med henblik på at 
udvikle et afsavnsindeks, som muliggør en 
mere detaljeret vurdering af husstandes 
materielle afsavn, bør der tages hensyn til 
indikatorer som indkomstniveau, 
indkomstforskelle, evne til at få det til at 
løbe rundt, svær gældsætning og 
tilfredshed med levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår medlemsstaternes og 
støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår medlemsstaternes og 
støttemodtagernes ansvar samt kriterierne 
for støtteberettigelse.

Or. es

Ændringsforslag 128
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et (15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
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maksimumsniveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, samtidig med at der tages 
hensyn til medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

maksimumsniveau for frivillig
medfinansiering fra fonden til de 
operationelle programmer for at sikre, at 
EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, 
samtidig med at der tages hensyn til 
medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

Or. fr

Ændringsforslag 129
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et
maksimumsniveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, samtidig med at der tages 
hensyn til medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et
passende niveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne fremmer 
solidaritet og udøver en løftestangseffekt, 
samtidig med at der tages hensyn til 
medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering 
fra fonden til de operationelle programmer 
for at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, samtidig med at der 
tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

(15) Fonden finansierer de operationelle 
programmer op til 100 %. Fonden fritager 
ikke medlemsstaterne for at indføre 
nationale strategier til bekæmpelse af 
fattigdom. Medlemsstaterne bør ligeledes 
have mulighed for at deltage finansielt i 
de foranstaltninger, som finansieres af 
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fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et
maksimumsniveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, samtidig med at der tages
hensyn til medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et
niveau for medfinansiering fra fonden til 
de operationelle programmer for at sikre, at 
EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, 
samtidig med at en forhøjelse tages under 
overvejelse for at tage hensyn til 
medlemsstater med midlertidige 
budgetproblemer.

Or. fr

Ændringsforslag 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering 
fra fonden til de operationelle 
programmer for at sikre, at EU-midlerne 
udøver en løftestangseffekt, samtidig med 
at der tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt, at fonden 
finansieres fuldt ud af EU.

Or. es
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Ændringsforslag 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering 
fra fonden til de operationelle 
programmer for at sikre, at EU-midlerne 
udøver en løftestangseffekt, samtidig med 
at der tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

(15) De medlemsstater, der har størst 
behov for fonden, er sandsynligvis dem, 
der har dårligst råd til at medfinansiere 
foranstaltningerne, hvorfor fonden bør 
finansieres 100 % af Unionen med 
henblik på at sikre den højest mulige 
udnyttelsesgrad for fonden.

Or. en

Begrundelse

Fonden har til formål at yde nødhjælp til personer med akut behov. Derfor giver det god 
mening at lade Unionen finansiere den 100 %. Derved sikres lige adgang til fonden for alle 
europæiske borgere, uanset hvilken budgetsituation deres medlemsstat befinder sig i.

Ændringsforslag 134
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Fonden må på ingen måde erstatte 
medlemsstaternes grundlæggende ansvar 
for at iværksætte foranstaltninger til 
udryddelse af fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende 
kriterier for, hvilke operationer og 
støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede, enkle og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende og 
enkle kriterier for, hvilke operationer og 
støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Alle borgere i EU burde blive 
behandlet på lige fod, men alligevel er 
graden af afsavn forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat. 
Kommissionen bør derfor udarbejde en 
rapport, der viser, hvor stor en procentdel 
de europæiske fonde udgør af de 
nationale budgetter til 
bistandsprogrammer for de socialt 
dårligst stillede.

Or. en

Begrundelse

Programmet for de socialt dårligst stillede er en europæisk ordning, men det er ikke alle 
europæiske borgere, der for øjeblikket nyder godt af den nødhjælp, der ydes. Det kunne være 
rigtig interessant at sammenligne de nationale budgetter til uddeling af fødevarenødhjælp for 
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at se, hvilken procentdel EU's bidrag udgør af budgetterne i de medlemsstater, som for 
øjeblikket har valgt at gøre brug af programmet for de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) En stor del af det arbejde, som 
udføres af organisationer, der beskæftiger 
sig med uddeling af fødevarer til Europas 
socialt dårligst stillede, udføres af 
frivillige. Derfor må ansøgningsprocessen 
om at modtage støtte fra fonden ikke være 
uoverkommeligt kompliceret.

Or. en

Begrundelse

Selv om det er vigtigt, at de europæiske fonde bliver kontrolleret forholdsmæssigt med henblik 
på at sikre en korrekt anvendelse, er det også vigtigt, at de, der har behov, har mulighed for 
at få adgang til de tilgængelige midler. Derfor må ansøgningsprocessen om at tage del i 
fonden ikke være uoverkommeligt kompliceret.

Ændringsforslag 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

(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 
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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 
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.

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 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og som supplement til fonden. 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

Ændringsforslag 139
Sylvie Guillaume

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 

(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 socialt dårligt stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
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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 
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.

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 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for socialt dårligt
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 socialt dårligt stillede.

Or. fr

Ændringsforslag 140
Marije Cornelissen

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 

(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 
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økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
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.

økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes og/eller ikke-
støttemodtagende private aktørers
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.

Or. en

Ændringsforslag 141
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 
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for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
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.

for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
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. es

Ændringsforslag 142
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør fjerne 
forhindringer, f.eks. vedrørende moms 
eller overdragelse af fødevarer, som 
forhindrer virksomheder i at donere 
fødevarer til fødevarebanker, ikke-
statslige organisationer eller andre 
aktører, som uddeler fødevarehjælp.

Or. fi

Ændringsforslag 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør med henblik 
på at bekæmpe fødevarespild fjerne 
hindringer for virksomheders donation af 
fødevarer eller elementære forbrugsgoder 
til partnerorganisationer, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
interessenter.

Or. fr

Ændringsforslag 144
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Anvendelsen af interventionslagre 
og fødevarer, som ellers ville være gået til 
spilde, fjerner ikke behovet for god 
udbudsstyring og forsvarlig forvaltning af 
fødevarekæden for at undgå systematisk 
strukturel overskudsproduktion og sikre, 
at den europæiske produktion svarer til 
efterspørgslen.

Or. en

Ændringsforslag 145
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Medlemsstater, som vælger at gøre 
brug af fonden, bør opfordres til at rydde 
alle forhindringer af vejen, for at 
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virksomheder donerer fødevarer eller 
elementære forbrugsgoder til 
fødevarebanker og andre støttemodtagere, 
f.eks. kravet om at betale moms af disse 
donationer.

Or. en

Ændringsforslag 146
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand, som
støttes fonden.

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand, som
støtter fonden i henhold til artikel 51 og 
52 i forordningen om fælles bestemmelser 
for ESI-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 147
Emer Costello

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand, som 
støttes fonden.

(18) Med henblik på at opnå bred 
opbakning i samfundet til de socialt 
dårligst stillede personer bør 
medlemsstaterne fjerne hindringer, særlig 
af finanspolitisk og administrativ art, for 
virksomheders donation af fødevarer eller 
elementære forbrugsgoder til 
fødevarebanker, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
involverede aktører.
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Or. en

Ændringsforslag 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstater og 
partnerorganisationer skal samarbejde 
aktivt med store og små virksomheder i 
hele fødevarekæden i overensstemmelse 
med deres programmer for virksomhedens 
sociale ansvar og de økonomiske 
incitamenter med henblik på at mindske 
fødevarespild og sikre, at denne 
produktion stilles til rådighed for 
organisationer, der arbejder med Europas 
dårligst stillede.

Or. en

Begrundelse

Supermarkederne og fødevareforsyningskæden spilder en masse mad, som er fuldt ud 
spiselig, ved at sende det på lossepladsen. Dette uforsvarlige spild er dyrt for virksomheden 
og dårligt for miljøet. Virksomhederne burde i stedet donere deres fødevarer til 
organisationer, der arbejder for Europas socialt dårligst stillede. Dette stiller virksomheden i 
et godt lys, forsyner organisationerne med værdifulde ressourcer og reducerer unødvendigt 
spild.

Ændringsforslag 149
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med princippet 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 

(19) I overensstemmelse med artikel 174 i 
TEU bør medlemsstaterne via deres 



PE506.141v01-00 46/150 AM\928565DA.doc

DA

via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med deres operationelle 
program.

forvaltnings- og kontrolsystemer have 
hovedansvaret for gennemførelsen af og 
kontrollen med deres operationelle 
program.

Or. en

Ændringsforslag 150
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer oprettes 
og fungerer effektivt med henblik på at 
kunne give sikkerhed for, at anvendelsen af 
fonden er lovlig og formelt rigtig. 
Medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til deres operationelle programs 
forvaltnings- og kontrolsystemer samt 
forebyggelse, konstatering og korrektion af 
uregelmæssigheder og overtrædelser af 
EU-retten bør derfor fastlægges.

(20) De medlemsstater, der vælger at 
deltage i programmet, bør træffe passende 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer oprettes 
og fungerer effektivt med henblik på at 
kunne give sikkerhed for, at anvendelsen af 
fonden er lovlig og formelt rigtig. 
Medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til deres operationelle programs 
forvaltnings- og kontrolsystemer samt 
forebyggelse, konstatering og korrektion af 
uregelmæssigheder og overtrædelser af 
EU-retten bør derfor fastlægges.

Or. en

Ændringsforslag 151
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Den Europæiske Fond for Bistand 
til de Socialt Dårligst Stillede skal være en 
del af ESF's fælles strategiske ramme for 
programmering af fonde i perioden 2014-
2020 og skal drives og gennemføres som 
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sådan.

Or. en

Ændringsforslag 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne bør etablere de 
nødvendige mekanismer til forenkling og 
lempelse af den administrative byrde for 
modtagere med henblik på at sikre en 
effektiv gennemførelse af fonden. Dette er 
især vigtigt i betragtning af den frivillige 
karakter af det arbejde, modtagerne 
udfører.

Or. es

Ændringsforslag 153
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner 
blive varetaget af 
forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 

udgår
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skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde 
præcisere disses respektive 
ansvarsområder og funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 154
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner.

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner. Medlemsstaterne gør alt for at 
fjerne hindringerne i forbindelse med den 
administrative byrde, der måtte påhvile 
velgørenhedsorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 155
Marije Cornelissen
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner.

(21) De medlemsstater, der vælger at 
deltage i programmet, bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed fra en 
ESI-fond for deres operationelle program. 
For at give medlemsstaterne fleksibilitet 
med hensyn til etablering af 
kontrolsystemer bør det være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller den til en 
ESI-fond tilknyttede 
attesteringsmyndigheds opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 156
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fonden, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende forvaltning og 
overvågning af det operationelle program, 
finansiel forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Dens ansvarsområder 
og funktioner bør fastsættes.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 157
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør 
udarbejde betalingsanmodninger og 
forelægge dem for Kommissionen. Den 
bør udarbejde årsregnskaberne, attestere, 
at årsregnskaberne er fuldstændige, 
nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne 
angivet i regnskaberne er i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 158
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at 
der foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, af et passende udsnit 
af operationer og af årsregnskaberne. 
Dens ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 159
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, 
bør der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi 
for kontrol af nationale systemer at 
fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den 
kan opnå hos de nationale 
revisionsorganer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 160
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos 
de nationale revisionsorganer.

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos 
de nationale revisionsorganer.
Kommissionen skal sikre, at de opstillede 
krav ikke påfører støttemodtagerne 
administrative byrder, på grund af 
fondens karakter, og fordi 
støttemodtagerne primært arbejder på 
frivillig basis.
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Or. en

Ændringsforslag 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles enkle regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Med henblik på at sikre en rimelig 
sikkerhed for Kommissionen bør 
anmodninger om mellemliggende 
betalinger refunderes med en sats på 90 %
af de støtteberettigede udgifter inkluderet i 
betalingsanmodningen.

(28) Med henblik på at sikre en rimelig 
sikkerhed for Kommissionen bør 
anmodninger om mellemliggende 
betalinger refunderes med en sats på 100 %
af de støtteberettigede udgifter inkluderet i 
betalingsanmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning



AM\928565DA.doc 53/150 PE506.141v01-00

DA

Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der finansieres af EU-budgettet i et givet 
finansår, anvendes i overensstemmelse 
med de gældende regler, bør der opstilles 
passende rammer for den årlige 
gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne. I henhold til sådanne 
rammer bør de udpegede organer for hvert 
operationelt program forelægge 
Kommissionen en forvaltningserklæring 
ledsaget af et attesteret årsregnskab, en 
årlig oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller og 
en uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der finansieres af EU-budgettet i et givet 
finansår, anvendes i overensstemmelse 
med de gældende regler, bør der opstilles 
passende og enkle rammer for den årlige 
gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne. I henhold til sådanne 
rammer bør de udpegede organer for hvert 
operationelt program forelægge 
Kommissionen en forvaltningserklæring 
ledsaget af et attesteret årsregnskab, en 
årlig oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller og 
en uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fonden. 
Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis 
de samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 100 000 EUR. 
Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig eller som led i en 
revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet 
for Kommissionens revisioner står i et 
rimeligt forhold til risikoen, bør 
Kommissionen kunne reducere sin 
revisionsindsats vedrørende operationelle 
programmer, hvor der ikke er væsentlige 

(35) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fonden. 
Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis 
de samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 100 000 EUR. 
Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig eller som led i en 
revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet 
for Kommissionens revisioner står i et 
rimeligt forhold til risikoen, bør 
Kommissionen kunne reducere sin 
revisionsindsats vedrørende operationelle 
programmer, hvor der ikke er væsentlige 
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mangler, eller hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed. 
Desuden bør omfanget af revisioner fuldt 
ud tage hensyn til fondens mål og 
målgruppers karakteristika.

mangler, eller hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed. 
Desuden bør omfanget af revisioner fuldt 
ud tage hensyn til fondens mål og 
målgruppers karakteristika og den frivillige 
karakter af de organer, der modtager 
bistand fra fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig er anerkendt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
respekt for den menneskelige værdighed og 
for privatliv og familieliv, ret til 
beskyttelse af personoplysninger, børns 
rettigheder, ældres rettigheder, ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling. Denne forordning bør 
anvendes i overensstemmelse med disse 
rettigheder og principper.

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig er anerkendt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
respekt for den menneskelige værdighed og 
for privatliv og familieliv, ret til 
beskyttelse af personoplysninger, børns 
rettigheder, ret til social bistand og en 
bolig, ældres rettigheder, ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling. Denne forordning bør 
anvendes i overensstemmelse med disse 
rettigheder og principper.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) For at undgå en brat reduktion af 
fødevarehjælpen, i tilfælde af at 
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gennemførelsen af denne forordning i 
begyndelsen af 2014 forsinkes, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
overgangsforanstaltninger for at sikre, at 
personer, der modtager bistand fra 
fonden, ikke længere lider 
fødevarefattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 167
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Når henses til den dato, på hvilken 
udbuddene skal offentliggøres, til 
forsinkelserne ved vedtagelsen af denne 
forordning og til forberedelsen af de 
operationelle programmer, bør der 
indføres regler, som muliggør en smidig 
overgang i 2014 for at undgå en 
afbrydelse af fødevareleverancerne.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Det skal sikres, at fonden udgør et 
supplement til programmer og tiltag, der 
finansieres under ESF, og i så høj grad 
som muligt samordnes med ESF. Det bør 
undgås at oprette parallelle strukturer i 
kampen mod fattigdom, idet disse vil øge 
den administrative byrde og gøre det 
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vanskeligt at samordne og skabe 
synergier.

Or. en

Ændringsforslag 169
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i 
det følgende benævnt "fonden"), og 
fondens mål, anvendelsesområdet for dens 
støtte, de disponible finansielle midler og 
kriterierne for fordelingen af disse midler 
fastsættes, og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for
Fødevarehjælp til de Socialt Dårligst 
Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), 
og fondens mål, anvendelsesområdet for 
dens støtte, de disponible finansielle midler 
og kriterierne for fordelingen af disse 
midler fastsættes, og der fastlægges regler, 
som er nødvendige for at sikre, at fonden 
fungerer effektivt. Inden 2020 skal de 
nationale aktører forberede sig på at være 
ansvarlige for fødevarehjælp, for så vidt 
der fra da af måtte være behov for dette.

Or. fi

Ændringsforslag 170
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i 

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for
Fødevarehjælp til Socialt Dårligt Stillede
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det følgende benævnt "fonden"), og 
fondens mål, anvendelsesområdet for dens 
støtte, de disponible finansielle midler og 
kriterierne for fordelingen af disse midler 
fastsættes, og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

(i det følgende benævnt "fonden"), og 
fondens mål, anvendelsesområdet for dens 
støtte, de disponible finansielle midler og 
kriterierne for fordelingen af disse midler 
fastsættes, og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

Formålet med fonden er at støtte social 
samhørighed og bidrage til at opnå 
Europa 2020-målet om bekæmpelse af 
fattigdom, og der støttes op om ESF's 
udvidede anvendelsesområde vedrørende 
en omfattende strategi for bekæmpelse af 
fattigdom, særlig artikel 3 i forordningen 
om Den Europæiske Socialfond. 

Or. en

Ændringsforslag 172
Ria Oomen-Ruijten
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), der skal 
anvendes på medlemsstaterne med 
midlertidige budgetproblemer, da det er i 
disse medlemsstater, der er størst 
fattigdom. Denne forordning fastsætter
fondens mål, anvendelsesområdet for dens 
støtte, de disponible finansielle midler og 
kriterierne for fordelingen af disse midler, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

Or. nl

Ændringsforslag 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt og enkelt.

Or. fr
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Ændringsforslag 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt og enkelt.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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) "socialt dårligt 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

Or. fr
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Ændringsforslag 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 og ikke-diskriminerende
kriterier, som de nationale kompetente 
myndigheder vedtager i nært samarbejde 
med partnerorganisationerne og godkendt 
af myndighederne

Or. fr

Ændringsforslag 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 som er godkendt af myndighederne

Or. es

Ændringsforslag 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 definerer i 
samarbejde med de kompetente regionale 
eller lokale myndigheder og med 
partnerorganisationerne, og som er 
godkendt af myndighederne

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 179
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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, eller 
som er fastlagt af partnerorganisationerne
ud fra kriterier vedtaget af de nationale 
kompetente myndigheder og godkendt af 
myndighederne

Or. en
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Ændringsforslag 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 har fastlagt i 
samarbejde med partnerorganisationerne,
og som er godkendt af myndighederne, 
herunder de nationale, regionale eller
lokale organisationer, der allerede 
varetager uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede, eller som yder 
bistand til hjemløse og personer, der er
ramt af fattigdoms- eller sociale 
udstødelsesfænomener

Or. fr

Ændringsforslag 181
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 til de socialt dårligst 
stillede personer, og hvis operationer er 
blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden 
i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)
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Or. fi

Ændringsforslag 182
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 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)

Or. en

Ændringsforslag 183
Csaba Őry, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 til socialt dårligt stillede 
personer, og hvis operationer er blevet 
udvalgt af forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

Or. fr
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Ændringsforslag 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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. es

Ændringsforslag 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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/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)

Or. fr

Ændringsforslag 186
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "medlemsstat": en medlemsstat, der 
deltager i fonden

Or. en

Ændringsforslag 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": et offentligt organ
eller en almennyttig organisation, der har 
ansvaret for at iværksætte eller for at 
iværksætte og gennemføre operationer

Or. fr

Ændringsforslag 188
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne og/eller nyder godt af 
ledsageforanstaltningerne

Or. fi

Ændringsforslag 189
Frédéric Daerden
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne, og som 
er fastlagt af medlemsstaterne med afsæt i 
de nationale forhold

Or. fr

Ændringsforslag 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer – dvs. personer,
der lider fødevaremæssige og/eller 
materielle afsavn uden 
forskelsbehandling – som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

Or. fr

Ændringsforslag 191
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne og/eller nyder godt af 
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godt af ledsageforanstaltningerne ledsageforanstaltningerne

Or. fr

Ændringsforslag 192
Emer Costello

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "ledsageforanstaltninger": 
foranstaltninger, der går ud over 
distribution af fødevarer og varer, og som 
sigter mod at bekæmpe social udstødelse 
og forbedre levevilkårene for de endelige 
modtagere, med det formål at sætte dem i 
stand til at føre en selvbestemmende og 
uafhængig tilværelse samt at håndtere 
sociale nødsituationer på en mere 
myndiggørende og bæredygtig måde

Or. en

Ændringsforslag 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "ledsageforanstaltninger": 
foranstaltninger, der går ud over 
distribution af fødevarer og varer, og som 
sigter mod at håndtere sociale 
nødsituationer på en mere myndiggørende 
og bæredygtig måde

Or. en
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Ændringsforslag 194
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) "forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsmyndigheder": Den Europæiske 
Socialfonds forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt 
eller privat organ, der handler under en 
forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds 
ansvar eller udfører opgaver på dennes 
vegne i forhold til støttemodtagere, som 
gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt
organ eller almennyttig organisation, der 
handler under en forvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheds ansvar eller 
udfører opgaver på dennes vegne i forhold 
til støttemodtagere, som gennemfører 
operationer

Or. fr

Ændringsforslag 196
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
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nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde fødevarehjælp til de 
socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden. Med fonden 
fremmes det særlige formål at begrænse 
mængden af fødevarespild og 
miljøpåvirkninger.

Or. fi

Ændringsforslag 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Ved at yde ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer bidrager fonden til 
opfyldelsen af målet om at udrydde 
fødevaremæssige afsavn i Unionen. 
Fonden bidrager til opfyldelsen af det 
specifikke mål at afhjælpe de værste 
former for fattigdom i Unionen ved at yde 
ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer. Opfyldelsen af dette mål 
vurderes på grundlag af antallet af 
personer, som modtager bistand fra fonden.
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Or. fr

Ændringsforslag 198
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer.
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed, 
styrker social inklusion og bekæmper 
fattigdom i Unionen ved at bidrage til 
virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse 
af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 
millioner mennesker uden for risiko for 
fattigdom og social udstødelse i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen 
af det specifikke mål at afhjælpe og 
udrydde de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer og 
gennem lokale og regionale 
fødevareforsyningskæder, der kommer de 
socialt dårligst stillede til gavn ved at 
forsyne disse med sunde og nærende 
kvalitetsfødevarer med udgangspunkt i 
friske sæsonvarer.

Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden, og ved 
kvalitativ og kvantitativ vurdering af de 
strukturmæssige forbedringer for de 
endelige modtagere som følge af 
bistanden samt ved anvendelsen af lokale 
og regionale fødevareforsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 199
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til socialt dårligt stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen, herunder fødevaremæssigt
afsavn, ved at yde ikke-finansiel bistand til 
de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Or. es
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Ændringsforslag 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden. Fonden 
fremmer lokale og regionale produktions-
og fødevareforsyningskæder til fordel for 
de socialt dårligst stillede personer under 
hensyntagen til fødevarepyramiden.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Fonden fremmer social samhørighed i 
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Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer i 
form af gavebidrag, 
ledsageforanstaltninger eller bistand for 
varigt at værne dem mod fattigdom. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien samt give dem et 
humant perspektiv. Fonden bidrager til 
opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Or. en
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Ændringsforslag 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Fonden skal anvendes som et 
supplement til de nationale strategier og 
må ikke erstatte eller reducere de 
nationale langsigtede og bæredygtige 
programmer til bekæmpelse af fattigdom 
og social inklusion, som hører under 
medlemsstaternes ansvarsområde.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter med henblik på at 
udrydde fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes 
eller mindskes ved at anvende midler fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag 205
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer til socialt dårligt
stillede personer.

Or. fr
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Ændringsforslag 206
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede personer via partnerorganisationer, 
som er udvalgt af medlemsstaterne.

Or. fi

Ændringsforslag 207
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne under inddragelse af 
regionale og lokale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 208
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for de 
endelige modtagere til de socialt dårligst 
stillede personer via partnerorganisationer, 
som er udvalgt af medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 209
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden kan støtte og anvendes til
nationale ordninger for uddeling af 
fødevarer og elementære forbrugsgoder til 
personlig brug for hjemløse eller for børn, 
og uddelingen sker til de socialt dårligst 
stillede personer via partnerorganisationer, 
som er udvalgt af medlemsstaterne.

Or. nl

Ændringsforslag 210
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 

1. Fonden kan på en medlemsstats 
anmodning støtte nationale ordninger for 
uddeling af kvalitetsfødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
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dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

brug for hjemløse eller for børn til de 
socialt dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for de 
socialt dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for socialt 
dårligt stillede, som f.eks. hjemløse, børn
og ældre, til de socialt dårligst stillede 
personer via partnerorganisationer, som er 
udvalgt af medlemsstaterne.

Or. fr
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Ændringsforslag 213
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling i første række af fødevarer og i 
anden række af elementære forbrugsgoder 
til personlig brug for hjemløse eller for 
børn til de socialt dårligst stillede personer 
via partnerorganisationer, som er udvalgt 
af medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.

Ændringsforslag 214
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for de 
socialt dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som deltager i 
foranstaltninger til genintegrering i 
samfundet, og som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for de 
socialt dårligst stillede til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af sunde fødevarer til de socialt 
dårligst stillede personer og af elementære 
forbrugsgoder til deres personlige brug.

Or. fr

Ændringsforslag 217
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fonden dækker ligeledes uddeling af 
fødevarer til børn med socialt udsatte 
baggrunde i sommerferien, når de ikke 
får udleveret deres daglige måltid i skolen.

Or. en

Ændringsforslag 218
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer, og som bidrager 
til social inklusion af de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. fi

Ændringsforslag 219
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer, navnlig for 
ældre kvinder i landdistrikter, kvinder fra 
romamindretallet, kvinder, der tager sig af 
familier, og kvinder over 45.
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Or. en

Ændringsforslag 220
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer. Men eftersom 
fonden kun har fået tildelt et begrænset 
antal finansielle midler, alt imens 40 
millioner mennesker lider alvorlige 
materielle afsavn, skal alle de mulige 
ledsageforanstaltninger realiseres i tæt 
koordinering med projekter under Den 
Europæiske Socialfond.

Or. en

Ændringsforslag 221
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan på en medlemsstats 
opfordring støtte foranstaltninger, som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer og en reduktion 
af deres fremtidige afhængighed af den 
støtte, der omtales i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 222
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer, og som bidrager 
til social inklusion af socialt dårligt stillede 
personer.

Or. fr

Ændringsforslag 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som primært
supplerer uddelingen af fødevarer og varer, 
og som bidrager til social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, og den 
bør ligeledes fremme samarbejde med 
organisationer, der fokuserer på 
udryddelse af fattigdom og langsigtet 
social genintegrering.

Or. en

Begrundelse

Fonden er af symbolsk karakter, og den skal derfor primært fokusere på fødevarehjælp. 
Arbejdet med at uddele fødevarer i nødsituationer adskiller sig meget fra det arbejde, der 
udføres af organisationer, der arbejder langsigtet på at udrydde fattigdom, hvilket ofte kræver 
særlig uddannelse og/eller særlige kvalifikationer. Disse organisationer kan dog godt drage 
nytte af, at der findes tilgængelige fødevarelagre, og der kan meget vel findes måder, hvorpå 
forskellige organisationer med forskellige roller kan øge deres effekt ved at samarbejde.
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Ændringsforslag 224
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer. Forsyningen 
med fødevarer og elementære goder skal 
imidlertid have prioritet.

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.

Ændringsforslag 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

2. Fonden kan gennem 
partnerorganisationer støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer og forbedring af 
deres livskvalitet, og/eller som bidrager til 
at beskytte deres menneskelige værdighed.

Or. fr
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Ændringsforslag 226
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fonden kan på en medlemsstats 
opfordring yde bistand til og/eller stille 
udstyr til rådighed for støttemodtagerne 
med det formål at gøre mere brug af eller 
gøre mere effektiv brug af lokale 
fødevareforsyningskæder, hvorved 
fødevareforsyningen for de socialt dårligst 
stillede øges og diversificeres, samtidig 
med at fødevarespild undgås.

Or. en

Ændringsforslag 227
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fonden kan yde bistand til 
støttemodtagerne med det formål at gøre 
mere brug af lokale forsyningskæder og 
dermed forhindre fødevarespild.

Or. en

Ændringsforslag 228
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fonden fremmer gensidig læring, 3. Fonden fremmer gensidig læring, 
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netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand
til de socialt dårligst stillede personer.

netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området for fødevarehjælp til de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. fi

Ændringsforslag 229
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer.

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand 
til socialt dårligt stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 230
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer.

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer, også 
imellem støttemodtagere, der gør brug af 
fonden, og almennyttige organisationer 
med de samme målsætninger, som ikke 
gør brug af fonden og/eller andre former 
for offentlige midler.

Or. en
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Ændringsforslag 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer.

3. Fonden fremmer på europæisk plan
gensidig læring, netværksarbejde og 
udbredelse af god praksis på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fonden gør alt for at støtte de 
initiativer, der tages på lokalt plan, og 
som indgår i bekæmpelsen af 
fødevarespild (såsom færdigpakning af 
leverancer af usolgte forbrugsgoder fra 
supermarkederne til fødevarebanker som 
betingelse for driftstilladelse) og i 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse.

Or. fr

Ændringsforslag 233
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan vælge kun at 
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anvende de målsætninger, der er nævnt i 
stk. 2, 2a (nyt) eller 3. Medlemsstater, der 
anvender målsætningen i stk. 1, er 
forpligtet til også at anvende 
målsætningerne i stk. 2a (nyt) og 3.

Or. en

Ændringsforslag 234
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem de deltagende medlemsstater og 
Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

Or. nl

Ændringsforslag 235
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem de medlemsstater, der vælger at 
deltage i programmet, og Kommissionen i 
henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i 
finansforordningen, dog ikke hvad angår 
teknisk bistand på Kommissionens 
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ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

initiativ, som gennemføres ved direkte 
forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

Or. en

Ændringsforslag 236
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det anbefales derfor, at personer, der 
modtager støtte fra fonden, får adgang til 
programmer til støttet beskæftigelse og til 
erhvervsuddannelse, f.eks. via Den 
Europæiske Socialfond, således at de 
bliver bedre kvalificeret til at træde ind på 
arbejdsmarkedet, og således at deres 
sociale integration bliver fremmet aktivt.

Or. pt

Ændringsforslag 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Fonden skal anvendes som et 
supplement til de nationale strategier og 
må ikke erstatte medlemsstaternes 
myndigheders ansvar for at bekæmpe 
fattigdom og fremme social inklusion, 
navnlig i form af langsigtede og 
bæredygtige programmer, der sigter mod 
social genintegrering frem for umiddelbar 
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afhjælpning af mangel på fødevarer og 
dækning af materielle behov.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter med henblik på at 
udrydde fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes 
eller mindskes ved at anvende midler fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

3. Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne og i samarbejde med de 
relevante civilsamfundsorganisationer.

Or. es

Ændringsforslag 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

3. Støtte fra fonden skal tildeles i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne og i samarbejde med de 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder samt de organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
partnerorganisationerne.

Or. es
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Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Medlemsstaterne og de af dem 
udpegede organer skal opbygge 
partnerskaber med virksomheder i hele 
fødevarekæden med henblik på at udvikle 
programmer, der gør det muligt for 
fødevarevirksomheder at mindske 
fødevarespild og derved leve op til 
virksomhedens programmer for socialt 
ansvar, samt sikre, at der bliver stillet 
fødevarer til rådighed for organisationer, 
der arbejder med Europas dårligst 
stillede.

Or. en

Begrundelse

Supermarkederne og fødevareforsyningskæden spilder en masse mad, som er fuldt ud 
spiselig, ved at sende det på lossepladsen. Dette uforsvarlige spild er dyrt for virksomheden 
og dårligt for miljøet. Virksomhederne burde i stedet donere deres fødevarer til 
organisationer, der arbejder for Europas socialt dårligst stillede. Dette stiller virksomheden i 
et godt lys, forsyner organisationerne med værdifulde ressourcer og reducerer unødvendigt 
spild.

Ændringsforslag 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer og udfører deres opgaver i 
henhold til denne forordning i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning.

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, og om nødvendigt 
de kompetente regionale myndigheder er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
operationelle programmer og udfører deres 
opgaver i henhold til denne forordning i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. es

Ændringsforslag 242
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
fonden og Den Europæiske Socialfond og 
med andre EU-politikker og -instrumenter.

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
fonden og Den Europæiske Socialfond og 
med andre EU-politikker og -instrumenter, 
også med henblik på at modvirke 
dobbeltfinansiering.

Or. pl

Ændringsforslag 243
Emer Costello

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen og medlemsstaterne 8. Kommissionen og medlemsstaterne 
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sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering.

sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering samt gennem tæt og 
regelmæssig høring af de lokale og 
regionale myndigheder og de 
partnerorganisationer, der skal 
gennemføre fondens foranstaltninger, i 
forbindelse med konsekvensanalyserne.

Or. en

Ændringsforslag 244
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering.

8. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering samt gennem tæt og 
regelmæssig høring af de lokale og 
regionale myndigheder og de 
partnerorganisationer, der skal 
gennemføre fondens foranstaltninger, i 
forbindelse med konsekvensanalyserne.

Or. en

Ændringsforslag 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne, og ESF's administrative 
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strukturer kan anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for
støttemodtagerne.

9. Kommissionen og medlemsstaterne
sikrer, at fonden fungerer effektivt, bl.a. 
gennem kontrolforanstaltninger, 
udfærdigelse af rapporter og evaluering. 
De sikrer også, at iværksættelsen af 
fonden sker ved enkle metoder for
partnerorganisationerne og
støttemodtagerne.

Or. fr

Ændringsforslag 247
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.

10. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes, hvad angår fondens 
ledsageforanstaltninger. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.
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Or. en

Ændringsforslag 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen og medlemsstaterne
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.

10. Kommissionen og medlemsstaterne er 
forpligtet til at sikre, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
kønsaspektet fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.

Or. es

Ændringsforslag 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Kommissionen og medlemsstaterne 
tager passende skridt til at forhindre 
enhver forskelsbehandling på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering i forbindelse med adgang til 
fonden.

Or. es
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at opdele stk. 10 i to stykker, eftersom der er tale om to forskellige 
analysekategorier. Denne sondring bør præciseres.

Ændringsforslag 250
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer og varer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende forbrugersikkerhed.

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende fødevaresikkerhed.

Or. fi

Ændringsforslag 251
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer og varer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende forbrugersikkerhed.

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende forbrugersikkerhed.

Or. fr
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Ændringsforslag 252
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer og varer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende forbrugersikkerhed.

11. Operationer, der finansieres af fonden, 
skal være i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og national lovgivning. 
Fonden anvendes kun til at støtte 
uddelingen af fødevarer og varer, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
vedrørende forbrugersikkerhed og bidrager 
til en sund kost.

Or. en

Ændringsforslag 253
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant,
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne på grundlag af 
objektive kriterier. Der tages hensyn til
ernæringens sundhed samt klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

Or. fi

Ændringsforslag 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant,
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Valget af 
fødevarer foretages i overensstemmelse 
med princippet om en afbalanceret 
ernæring, der bidrager til de endelige 
modtageres sundhed og velbefindende. 
Der tages hensyn til produktionsstedernes
nærhed i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, og 
det påses, at produktionsmetoderne 
opfylder de miljømål, som er fastlagt af 
Unionen og indgår som et led i 
overgangen til en lavemissionsøkonomi.

Or. fr

Ændringsforslag 255
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant,
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer, navnlig med henblik på 
reduktion af fødevarespild.

Or. fr

Ændringsforslag 256
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger kvalitetsfødevarerne og varerne 
på grundlag af objektive kriterier i relation 
til behovene hos de socialt dårligst 
stillede. Der tages hensyn til klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for, helst lokalt 
fremstillede, fødevarer og varer, hvor det 
er relevant, navnlig med henblik på 
reduktion af fødevarespild.

Or. en

Ændringsforslag 257
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive og retfærdige
kriterier, der sikrer prioriteringen af 
forsyningen af elementære fødevarer og 
goder. Der tages hensyn til klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant, navnlig med 
henblik på reduktion af fødevarespild.

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.
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Ændringsforslag 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild i alle led af 
distributionskæden.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der kan
tages hensyn til klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant, navnlig med 
henblik på reduktion af fødevarespild.

Or. en

Ændringsforslag 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer
hensyn til, om varer af europæisk 
oprindelse er prioriteret. Kriterierne for 
udvælgelse af fødevarer fastlægges 
således, at de bidrager til en sund og 
afbalanceret ernæring for de endelige 
modtagere. Der tages også hensyn til
klimatiske og miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant, navnlig med 
henblik på reduktion af fødevarespild.

Or. fr

Ændringsforslag 261
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterne og 
partnerorganisationerne bidrager til at 
bekæmpe fødevarespild i hver fase af 
distributionskæden, herunder 
fødevareforsyningen.

Or. es

Ændringsforslag 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterne, de 
kompetente regionale myndigheder og 
partnerorganisationerne bidrager til at 
bekæmpe fødevarespild i hver fase af 
distributionskæden.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at denne bistand ydes under 
hensyntagen til de socialt dårligst stillede 
personers værdighed.

Or. fr

Ændringsforslag 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b. Under alle omstændigheder sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne, at de 
udleverede fødevarer er i 
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overensstemmelse med 
sundhedsnormerne og mere generelt 
bidrager til de pågældende personers gode 
sundhedstilstand.

Or. fr

Ændringsforslag 265
Frédéric Daerden

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 mindst
2 500 000 000 EUR i 2011-priser i 
overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastlagt i bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 266
Sylvie Guillaume

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, må ikke være under
2 500 000 000 EUR i 2011-priser i 
overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastlagt i bilag II.

Or. fr
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Ændringsforslag 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

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. en

Begrundelse

Fonden repræsenterer under alle omstændigheder et symbolsk beløb. Men idet EU stadigvæk 
befinder sig i krise, er det utænkeligt, at der skulle være færre midler til rådighed for Europas 
socialt dårligst stillede end under den tidligere ordning. Det er vigtigt at anmode om dette 
beløb fra begyndelsen af den kommende flerårige finansielle ramme. Hvis den sociale 
situation bliver bedre, og der ikke længere er behov for denne fond, vil ændringsklausulen i 
den flerårige finansielle ramme gøre det muligt at reducere fonden.

Ændringsforslag 268
Frédéric Daerden

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
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Ændringsforslag 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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, som Kommissionen foreslår, opfylder ikke i tilstrækkelig grad behovene for støtte 
til de dårligst socialt stillede og udgør en væsentlig reduktion i forhold til den aktuelle 
periode for et udvidet virkeområde. Og på baggrund af stigningen i fattigdomsniveauet i EU
bør det årlige beløb, der afsættes til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede for perioden 2014-2020, udgøre mindst 500 000 000 EUR årligt.

Ændringsforslag 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

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 mindst 
5 000 000 000 EUR i 2011-priser i 
overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastlagt i bilag II.

Or. fr
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Ændringsforslag 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fondens ressourcer bør øges for at 
sikre tilstrækkelige midler til at opnå 
målene og målsætningerne i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020.

Or. es

Ændringsforslag 272
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

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, der har anmodet om 
deltagelse, i overensstemmelse med artikel 
84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), 
jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, baseret 
på de nyeste indikatorer, som er fastlagt af 
Eurostat vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
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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:

form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med
ESF's regler og 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:

Or. en

Ændringsforslag 274
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tager i sin beslutning 
højde for omfanget af de socialt dårligst 
stillede personers afhængighed af EU's 
programmer for uddeling af fødevarer til 
de socialt dårligst stillede personer som 
resultat af medlemsstaters deltagelse i 
programmer, der er omfattet af Rådets 
forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) 
nr. 1234/2007 eller Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 121/2012.

Or. en

Ændringsforslag 275
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn, udtrykt som en 
procentdel af den samlede befolkning og 
med inddragelse af kønsspecifikke 
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indikatorer

Or. en

Ændringsforslag 276
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn, udtrykt som en 
procentdel af den samlede befolkning

Or. en

Ændringsforslag 277
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn, udtrykt som en 
procentdel af den samlede befolkning

Or. en

Ændringsforslag 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lever under 
den relative fattigdomsgrænse
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Or. es

Ændringsforslag 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andel af befolkningen, som lider
alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider under 
fødevarefattigdom

Or. fr

Ændringsforslag 280
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) 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

Or. fr

Begrundelse

Den relative fattigdomsgrænse er et kriterium for definitionen af fattigdom i Europa 2020-
strategien.

Ændringsforslag 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 283
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 284
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) befolkning, der er udsat for risiko for 
fattigdom

Or. pt

Ændringsforslag 285
Danuta Jazłowiecka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) antallet af personer i risiko for 
fattigdom efter hensyntagen til sociale 
overførsler, herunder antallet af børn i 
risiko for fattigdom.

Or. pl

Begrundelse

Indikatoren risiko for fattigdom efter hensyntagen til sociale overførsler er det bedste mål for 
de problemer, de enkelte medlemsstater oplever, idet den direkte omhandler støttemodtagerne 
under programmet. Derudover stemmer de tre fattigdomsindikatorer her overens med de 
indikatorer, der anvendes i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fattigdomsrisikofrekvensen i de 
enkelte medlemsstater.

Or. fr
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Ændringsforslag 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) antallet af personer i risiko for 
fattigdom efter sociale overførsler.

Or. pl

Ændringsforslag 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den befolkning, der lever under 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.

Or. fr

Ændringsforslag 289
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 0,35 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

udgår
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Or. nl

Ændringsforslag 290
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 0,35 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

4. 0,25 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 291
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. [...] udgår

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at reducere bureaukratiet i tilknytning til udarbejdelsen 
af det operationelle program og sikre en enkel, hurtig og effektiv tilgang til fonden for 
medlemsstaterne og partnerorganisationerne.

Ændringsforslag 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle medlemsstater forelægger 
Kommissionen et operationelt program, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:
a) en angivelse af, hvilken type/hvilke 
typer af materielt og fødevaremæssigt 
afsavn det operationelle program bør 
bidrage til at afhjælpe 
b) en beskrivelse af den nationale 
ordning/de nationale ordninger, der 
modsvarer hver type af de pågældende 
afsavn
c) en finansieringsplan opstillet i følgende 
tabeller:
c) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 18, af den bevilling, der påtænkes 
afsat som bidrag fra fonden og fra 
medfinansiering, jf. artikel 18
cc) en tabel med angivelse for hele 
programmeringsperioden af den samlede 
støttebevilling fra det operationelle 
program for hver type af de pågældende 
materielle afsavn samt de tilhørende 
ledsageforanstaltninger
d) de kompetente myndigheder, 
partnerorganisationerne og de 
formidlende organer, der direkte eller 
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indirekte uddeler fødevarer eller varer, 
gennemfører selv som supplement til den 
materielle bistand aktiviteter, der tager 
sigte på social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer, uanset om disse 
aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at reducere bureaukratiet i tilknytning til udarbejdelsen 
af det operationelle program og sikre en enkel, hurtig og effektiv tilgang til fonden for 
medlemsstaterne og partnerorganisationerne.

Ændringsforslag 294
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater kan forelægge et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Or. pt

Ændringsforslag 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater forelægger i nært 
samarbejde med partnerorganisationerne
et operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
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forordning, og som indeholder følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 296
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest to
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 297
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater, der ønsker at deltage i 
fonden, forelægger et operationelt program 
for Kommissionen, som dækker perioden 
fra den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020, senest tre måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning, og 
som indeholder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 298
Marije Cornelissen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater, der anmoder om at 
anvende nogle af eller samtlige fondens 
målsætninger, forelægger et operationelt 
program for Kommissionen, som dækker 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020, senest tre måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning, og 
som indeholder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 299
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater, der falder ind under 
fondens anvendelsesområde, forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Or. nl

Ændringsforslag 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 

Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
som er udarbejdet i samarbejde med de 
lokale myndigheder og de organisationer, 
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måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

der bekæmper fattigdoms- eller 
udstødelsesfænomener, herunder de 
organisationer, som tidligere har 
modtaget støtte fra EU's program for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede personer. Dette operationelle 
program dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og indeholder følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De operationelle programmer bør 
indeholde en beskrivelse af de konkrete 
foranstaltninger og tildelte midler til 
overholdelse af principperne i artikel 5.

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at præcisere indholdet af de operationelle programmer for så vidt 
angår de trufne foranstaltninger og tildelte midler til overholdelse af principperne vedrørende 
fondens funktionsmåde.

Ændringsforslag 302
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for a) en udpegning af og en begrundelse for 
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udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. fi

Ændringsforslag 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

a) en udpegning af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt målene for 
udvælgelsen i denne forbindelse, en 
beskrivelse af hver enkelt type behandlet 
materielt afsavn og de vigtigste 
karakteristika for og mål med uddelingen 
af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. fr

Ændringsforslag 304
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. fr

Ændringsforslag 305
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af kvalitetsfødevarer og/eller
varer og de ledsageforanstaltninger og/eller 
foranstaltninger til udvikling og styrkelse 
af lokale og regionale 
fødevareforsyningskæder, der 
gennemføres, under hensyntagen til 
resultaterne af den forhåndsevaluering, 
som gennemføres i henhold til artikel 14

Or. en
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Ændringsforslag 306
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og
eventuelt de ledsageforanstaltninger, der 
gennemføres, under hensyntagen til 
resultaterne af den forhåndsevaluering, 
som gennemføres i henhold til artikel 14

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.

Ændringsforslag 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 

a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger til afskaffelse af 
social udstødelse, der gennemføres, under 
hensyntagen til resultaterne af den 
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henhold til artikel 14 forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. en

Ændringsforslag 308
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en strategi, der beskriver, hvordan 
støtteforanstaltningerne fremmer 
udviklingen og styrkelsen af lokale og 
regionale fødevareforsyningskæder til 
fordel for de socialt dårligst stillede 
personer

Or. en

Ændringsforslag 309
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et forslag til, hvordan fonden kan 
gøre brug af lokale 
fødevareforsyningskæder

Or. en

Ændringsforslag 310
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) en strategi, der beskriver, hvordan 
programmet vil anvende fødevarer, som 
ellers ville være gået til spilde

Or. en

Ændringsforslag 311
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af de(n) modsvarende 
nationale ordning(er) for hver type 
behandlet materielt afsavn

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 312
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer 
der anvendes til at fastlægge kriterierne 
for udpegning af de socialt dårligst 
stillede personer, om nødvendigt opdelt 
efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort



AM\928565DA.doc 123/150 PE506.141v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer 
der anvendes til at fastlægge kriterierne 
for udpegning af de socialt dårligst 
stillede personer, om nødvendigt opdelt 
efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 314
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der 
anvendes til at fastlægge kriterierne for 
udpegning af de socialt dårligst stillede 
personer, om nødvendigt opdelt efter 
behandlet type materielt afsavn

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der 
anvendes til at fastlægge kriterierne for 
udpegning af socialt dårligt stillede 
personer

Or. fr

Ændringsforslag 315
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne for udvælgelse af 
operationer og en beskrivelse af 
udvælgelsesmekanismerne, om 
nødvendigt opdelt efter behandlet type 
materielt afsavn

udgår
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Or. fi

Ændringsforslag 316
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterierne for udvælgelse af 
partnerorganisationerne, om nødvendigt 
opdelt efter behandlet type materielt 
afsavn;

e) kriterierne for udvælgelse af 
partnerorganisationerne;

Or. fi

Ændringsforslag 317
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder udpegning af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, revisionsmyndigheden og det 
organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

g) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder en bekræftelse af, at
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden for en 
ESI-fond er ansvarlige, og udpegning af
det organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

Or. en

Ændringsforslag 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 18, af den bevilling, der påtænkes 
afsat som bidrag fra fonden og fra 
medfinansiering i overensstemmelse med 
artikel 18

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 18, af den bevilling, der påtænkes 
afsat som bidrag fra fonden i 
overensstemmelse med artikel 18

Or. fr

Ændringsforslag 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 18, af den bevilling, der påtænkes 
afsat som bidrag fra fonden og fra 
medfinansiering i overensstemmelse med 
artikel 18

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 18, af den bevilling, der påtænkes 
afsat som bidrag fra fonden i 
overensstemmelse med artikel 18

Or. es

Ændringsforslag 320
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel med angivelse for hele 
programmeringsperioden af den samlede 
støttebevilling fra det operationelle 
program for hver type behandlet materielt 
afsavn samt de tilhørende 
ledsageforanstaltninger.

ii) en tabel med angivelse for hele 
programmeringsperioden af den samlede 
støttebevilling samt de tilhørende 
ledsageforanstaltninger.

Or. fi
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Ændringsforslag 321
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer, 
gennemfører selv aktiviteter, som supplerer
fødevarehjælpen, og som tager sigte på 
social inklusion af de socialt dårligst 
stillede personer, uanset om disse 
aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fi

Ændringsforslag 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer
og/eller varer, kan selv gennemføre
aktiviteter, som supplerer den materielle 
bistand, og som tager sigte på social 
inklusion af de socialt dårligst stillede 
personer, uanset om disse aktiviteter støttes 
af fonden eller ej.

Or. fr

Ændringsforslag 323
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de
socialt dårligst stillede personer, uanset 
om disse aktiviteter støttes af fonden eller 
ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, kan selv eller i samarbejde 
med andre organisationer gennemføre
aktiviteter, som supplerer den materielle 
bistand, og som tager sigte på social 
inklusion af socialt dårligt stillede 
personer.

Or. fr

Ændringsforslag 324
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, kan selv – hvis de har midlerne 
dertil – gennemføre aktiviteter, som 
supplerer den materielle bistand, og som 
tager sigte på social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer, uanset om disse 
aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fr

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre 
foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i 
tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum. De 
organisationer, der er ansvarlige for uddelingen af fødevarer, må ikke blive pålagt for strenge 
krav, således at man risikerer, at de afskrækkes, eller opgaven gøres alt for vanskelig.

Ændringsforslag 325
Marije Cornelissen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program udarbejdes af 
medlemsstaten eller enhver anden 
myndighed, som er udpeget af denne, i 
samarbejde med kompetente regionale, 
lokale eller andre offentlige myndigheder 
og organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling.

2. Det operationelle program udarbejdes af 
medlemsstaten eller enhver anden 
myndighed i en ESI-fond, som er udpeget 
af denne, i samarbejde med kompetente 
regionale, lokale eller andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling.
Medlemsstaterne sikrer, at de 
operationelle programmer er nøje 
forbundet med nationale politikker for 
social integration og med foranstaltninger 
til bekæmpelse af den øgede fattigdom 
blandt kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det operationelle program bør 
fungere regionalt i de medlemsstater, hvor 
de regionale myndigheder har beføjelser 
vedrørende social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom.

Or. es

Begrundelse

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
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coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Ændringsforslag 327
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af det operationelle program. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest to måneder efter 
forelæggelsen af det operationelle program. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 328
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, det operationelle 
program senest seks måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt det, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 er blevet taget i betragtning på 
tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 1. 
januar 2014.

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, det operationelle 
program senest fire måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt det, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 er blevet taget i betragtning på 
tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 1. 
januar 2014.

Or. fr
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Ændringsforslag 329
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest fem måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest fire måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

Or. fr

Ændringsforslag 330
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
7a. Den Europæiske Fond for Bistand til 
de Socialt Dårligst Stillede skal ikke 
drives og gennemføres som en uafhængig 
fond (med egne strukturer), men skal 
være en del af ESF's fælles strategiske 
ramme for programmering af fonde i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 331
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst
stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til socialt dårligt stillede 
personer.

Or. fr

Ændringsforslag 332
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning, 
netværksarbejde og innovation samt 
formidling af relevante resultater på 
området ikke-finansiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer, også med 
hjælpeorganisationer for de socialt 
dårligst stillede, som ikke anvender midler 
fra fonden og/eller andre offentlige 
midler.

Or. en

Ændringsforslag 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette erfaringsudveksling
og knowhow, kapacitetsopbygning og 
netværksarbejde, implementering af 
distributionsnettene på hele det 
europæiske område og navnlig i de zoner i 
de enkelte medlemsstater, hvor der 
forekommer den højeste fattigdoms- og 
udstødelsesfrekvens, udvikling af 
tværnationale og grænseoverskridende 
aktiviteter samt formidling af relevante og 
innoverende resultater på området
udlevering af fødevarer og varer til de 
socialt dårligst stillede personer.

Kommissionen integrerer og forbinder 
inden for denne platform de 
organisationer, der repræsenterer 
partnerorganisationerne på EU-plan, 
samt partnerorganisationerne og 
modtagerne i de enkelte medlemsstater.
Kommissionen opretter og forvalter et 
offentligt websted specielt beregnet for 
denne platform. Dette websted skal bl.a. 
indeholde en præsentation af de 
forskellige partnerorganisationer, deres 
aktiviteter, og hvor de opererer på hele det 
europæiske område, herunder i 
regionerne i den yderste periferi. 
Webstedet skal også indeholde alle 
dokumenter og oplysninger, der er 
relevante for driften af platformen og 
dens arbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Platformen skal opfordre til 
udveksling mellem dem, der arbejder med 
at afhjælpe umiddelbare materielle 
afsavn, og organisationer, der arbejder 
med langsigtet og bæredygtig social 
genintegrering, og skal undersøge, 
hvordan der kan skabes sammenhæng 
mellem disse forskellige målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Arbejdet med at uddele fødevarer i nødsituationer adskiller sig meget fra det arbejde, der 
udføres af organisationer, der arbejder langsigtet på at udrydde fattigdom, hvilket ofte kræver 
særlig uddannelse og/eller særlige kvalifikationer. Der kan dog meget vel findes måder, 
hvorpå forskellige organisationer med forskellige roller kan øge deres effekt ved at 
samarbejde, og Kommissionen bør facilitere denne form for udveksling.

Ændringsforslag 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Finansieringen af 
grænseoverskridende aktiviteter med 
deltagelse af partnerorganisationer bør 
ikke inkluderes i budgettet for direkte 
bistand til de socialt dårligst stillede.

Or. pl

Ændringsforslag 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning



PE506.141v01-00 134/150 AM\928565DA.doc

DA

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året partnerorganisationerne om 
gennemførelsen af fondens støtte.

Or. fr

Ændringsforslag 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, og de vigtigste 
partnerorganisationer på 
medlemsstatsplan om gennemførelsen og 
brugervenligheden af fondens støtte.
Kommissionen gør status over 
resultaterne af denne høring på det 
websted, der er specielt beregnet for 
platformen. 

Or. fr

Ændringsforslag 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan nedsætte et 
overvågningsudvalg, som sikrer en 
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effektiv gennemførelse af de nationale 
operationelle programmer.

Or. pl

Ændringsforslag 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 
2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
program i det foregående finansår.

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 
2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet en årlig rapport om gennemførelsen 
af det operationelle program i det 
foregående finansår.

Or. es

Ændringsforslag 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 
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2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
program i det foregående finansår.

2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
program i det foregående finansår.
Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet en sammenfatning 
af disse rapporter.

Or. fr

Ændringsforslag 342
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige 
gennemførelsesrapport i henhold til den 
model, som Kommissionen vedtager, og 
listen over fælles input- og 
resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige 
gennemførelsesrapport i henhold til den 
model, som Kommissionen vedtager, og 
listen over fælles input- og 
resultatindikatorer.

Disse indikatorer omfatter:
a) nylige ændringer i de socialpolitiske 
udgifter til håndtering af alvorlige 
materielle afsavn, både i absolutte tal, i 
forhold til BNP og i relation til de 
samlede offentlige udgifter
b) nylige ændringer i den socialpolitiske 
lovgivning vedrørende adgangen til 
fondsmidler for støttemodtagere og andre 
organisationer, der beskæftiger sig med 
alvorlige materielle afsavn

Or. en

Ændringsforslag 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en endelig 
gennemførelsesrapport om det 
operationelle program senest den 30. 
september 2023.

Medlemsstaterne forelægger
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet en endelig gennemførelsesrapport
om det operationelle program senest den 
30. september 2023.

Or. es

Ændringsforslag 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Rapporten bør indeholde 
kønsspecifikke indikatorer og oplysninger 
om situationen for kvinder og mænd. 
Indikatorerne skal registrere og behandle 
data opdelt på køn.

Or. es

Begrundelse

De kønsspecifikke indikatorer tilvejebringer oplysninger om deltagelsen og situationen for 
kvinder og mænd samt virkningen af de forskellige tiltag. Disse oplysninger øger kendskabet 
til den pågældende situation og de særlige forhold (enlige forsørgere, lønforskelle ...) og gør 
det i givet fald muligt at tilpasse det operationelle program til befolkningens presserende 
behov samt de specifikke behov for henholdsvis kvinder og mænd.

Ændringsforslag 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
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Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Gennemførelsesrapport

Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 
2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
program i det foregående finansår.
Kommissionen behandler den årlige 
gennemførelsesrapport og underretter 
medlemsstaten om sine bemærkninger 
senest to måneder efter modtagelsen af 
den årlige gennemførelsesrapport.
Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden den anførte frist, 
anses rapporten for at være godkendt.
Kommissionen vedtager modellen for den 
årlige gennemførelsesrapport og listen 
over fælles indikatorer samt modellen for 
den endelige gennemførelsesrapport ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
Kommissionen kan rette henstillinger til 
en medlemsstat vedrørende 
gennemførelsen af det operationelle 
program.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at reducere bureaukratiet i tilknytning til 
gennemførelsen af det operationelle program og sikre en enkel, hurtig og effektiv anvendelse 
af den nuværende fond for medlemsstaterne og partnerorganisationerne.

Ændringsforslag 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaterale statusmøder Tresidede statusmøder

Or. fr

Ændringsforslag 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 
2022, medmindre andet aftales, for at 
behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 
hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat og dennes nationale 
partnerorganisationer mødes hvert år fra 
2014 til 2022, medmindre andet aftales, for 
at behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 
hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 
2022, medmindre andet aftales, for at 
behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat samt de kompetente 
regionale myndigheder, 
civilsamfundsorganisationerne og 
partnerorganisationerne mødes hvert år 
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hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, 
for at behandle fremskridt i 
gennemførelsen af det operationelle 
program under hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

Or. es

Ændringsforslag 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 
2022, medmindre andet aftales, for at 
behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 
hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat og alle interessenter mødes 
hvert år fra 2014 til 2022, medmindre 
andet aftales, for at behandle fremskridt i 
gennemførelsen af det operationelle 
program under hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Forhåndsevaluering
1. Medlemsstaten foretager en 
forhåndsevaluering af det operationelle 
program.



AM\928565DA.doc 141/150 PE506.141v01-00

DA

2. Forhåndsevalueringen foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af det operationelle 
program. Den forelægges for 
Kommissionen samtidig med det 
operationelle program sammen med et 
resumé.
3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes 
følgende elementer:
a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom 
og social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn
b) det foreslåede operationelle programs 
indre sammenhæng og tilknytning til 
andre relevante finansielle instrumenter
c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og målene for det 
operationelle program
d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne
e) om procedurerne for overvågning af 
det operationelle program og for 
indsamling af de oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage evalueringer, 
er formålstjenlige.

Or. fr

Ændringsforslag 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
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Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Forhåndsevaluering
1. Medlemsstaten foretager en 
forhåndsevaluering af det operationelle 
program.
2. Forhåndsevalueringen foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af det operationelle 
program. Den forelægges for 
Kommissionen samtidig med det 
operationelle program sammen med et 
resumé.
3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes 
følgende elementer:
a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom 
og social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn
b) det foreslåede operationelle programs 
indre sammenhæng og tilknytning til 
andre relevante finansielle instrumenter
c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og målene for det 
operationelle program
d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne
e) om procedurerne for overvågning af 
det operationelle program og for 
indsamling af de oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage evalueringer, 
er formålstjenlige.

Or. fr
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Begrundelse

For at lette denne forordning og bevare fondens enkle funktion gennemfører medlemsstaterne 
frit en evaluering af deres mål og prioriteter for uddeling af bistand til de socialt dårligst 
stillede.

Ændringsforslag 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 
at bringe mindst 20 millioner mennesker 
uden for risiko for fattigdom og social 
udstødelse for så vidt angår det udvalgte 
materielle afsavn, som skal afhjælpes, 
under hensyntagen til de nationale forhold 
for så vidt angår fattigdom og social 
udstødelse og materielle afsavn

a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 
at bringe mindst 20 millioner mennesker
ud af fattigdom og uden for risiko for 
fattigdom og social udstødelse for så vidt 
angår det udvalgte materielle afsavn, som 
skal afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 353
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bidrag til reduktion af fødevarespild;

Or. fi

Ændringsforslag 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de planlagte foranstaltningers 
tilstrækkelighed med henblik på at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd

Or. es

Begrundelse

Forhåndsevalueringerne i artikel 14 og derefter bør inddrage kønsaspektet for at afsløre og 
om nødvendigt afhjælpe uligheder og kvinders øgede sårbarhed samt bidrage til ligestilling 
mellem kvinder og mænd.

Ændringsforslag 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne

d) hvordan de forventede output bidrager 
til opfyldelse af fondens mål

Or. fr

Ændringsforslag 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Evaluering i programmeringsperioden
1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage 
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det 
operationelle programs effektivitet og 
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virkninger. 
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.
3. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af operationelle 
programmer. 

Or. fr

Ændringsforslag 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Evaluering i programmeringsperioden
1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage 
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det 
operationelle programs effektivitet og 
virkninger. 
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.
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3. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af operationelle 
programmer. 

Or. fr

Begrundelse

For at lette denne forordning og bevare fondens enkle funktion gennemfører medlemsstaterne 
frit en evaluering af uddelingen af bistand til de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det operationelle 
programs effektivitet og virkninger.

1. Forvaltningsmyndigheden foretager
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det operationelle 
programs effektivitet og virkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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.
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Or. es

Ændringsforslag 360
Marije Cornelissen

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 2015 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.

Or. en

Ændringsforslag 361
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen foretager senest i 
marts 2018 en foreløbig evaluering af 
fonden og fremsender den til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og den enkle forvaltning,
holdbarheden af de opnåede resultater, de 
behov, partnerorganisationerne har 
anført, og med henblik på at måle fondes 
merværdi. Den efterfølgende evaluering 
skal være afsluttet den 31. december 2023.

Or. fr

Ændringsforslag 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal specielt være rettet 
mod de socialt dårligst stillede personer, 
den brede offentlighed og medierne.
Informationerne skal formidle et budskab 
om solidaritet og bekæmpe 
stigmatiseringen af de endelige 
modtagere. De skal fokusere på EU's rolle 
og sikre, at fondens bidrag til opfyldelsen 
af Unionens mål om social samhørighed
synliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 364
Sylvie Guillaume
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod 
socialt dårligt stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Kommissionen og Medlemsstaterne 
fremlægger information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden, partnerorganisationerne og 
deres frivillige synliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaten og 
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forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
informationen om de foranstaltninger, 
som støttes af fonden, fremmer, formidler 
og tager hensyn til kønsaspektet.

Or. es

Begrundelse

Der bør indføres en ordning, som kan forhindre kønsdiskriminerende sprog og billeder i 
forbindelse med formidlingen af de foranstaltninger, der støttes af fonden.


