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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0617),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0358/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
Riksdagen i Sverige, Overhuset og Underhuset i Det Forenede Kongerige og den tyske 
Forbundsdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af (...)1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af (...)2

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelserne fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. påpeger, at den finansieringsramme, som er anført i lovforslaget, først bør betragtes som 
vejledende og afsluttet, når der er opnået enighed om den flerårige finansielle ramme 
2014-2020;

3. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
                                               
1 EUT C … (Endnu ikke offentliggjort i EUT).
2 EUT C … (Endnu ikke offentliggjort i EUT).



PE504.202v01-00 6/38 PR\925480DA.doc

DA

nationale parlamenter.



PR\925480DA.doc 7/38 PE504.202v01-00

DA

Ændringsforslag 1
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 (Europa 2020) 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. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I 2010 var næsten en fjerdedel af 
europæerne (119,6 millioner) i risiko for 
at blive fattige eller socialt udstødte. Det 
er omkring 4 millioner flere end det 
foregående år. 

Or. en

Ændringsforslag 3
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-

(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-
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finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn og husstande 
med børn.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) ETHOS-definitionen (Europæisk 
Typologi over Hjemløshed) er et muligt 
udgangspunkt for fordeling af fondens 
midler til forskellige kategorier af socialt 
dårligst stillede personer.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Fonden og de tilhørende 
operationelle programmer skal overholde 
navnlig EU's sociale og miljømæssige 
politikker, såsom politikkerne til 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
fødevarespild.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 7
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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. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Partnerskabsprincippet bør anvendes 
i alle faser af fondens aktiviteter for at 
kunne imødekomme de forskellige behov 
så effektivt og hensigtsmæssigt som 
muligt og for at få en mere direkte 
kontakt til de socialt dårligst stillede 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 8
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 

(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 den relative 
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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.

fattigdom i medlemsstaterne og 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. Reglerne om 
privatlivets fred og databeskyttelse bør 
overholdes strengt under udførelse af 
evalueringerne. Medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar i denne henseende 
bør præciseres.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Som fremhævet i Eurostats 
undersøgelse om materielle afsavn i EU 
"Measuring material deprivation in the 
EU - Indicators for the whole population 
and child-specific indicators" er der 
forsket indgående i materielle afsavn, 
hvilket i den nærmeste fremtid vil 
muliggøre en mere detaljeret 
dataindsamling om husstande, voksne og 
børn med materielle afsavn.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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at der tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen)5

foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
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.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen)5

foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede. 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
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Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at opnå bred 
opbakning i samfundet til de socialt 
dårligst stillede personer bør 
medlemsstaterne fjerne hindringer for 
virksomheders donation af fødevarer eller 
elementære forbrugsgoder til 
fødevarebanker, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
involverede aktører.

Or. en

Ændringsforslag 13
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 
støttes fonden. Dette bør ske i tæt 
samarbejde med forvaltningsmyndigheder 
og partnerorganisationer. 

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
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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.

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 
boligstøtte, ældres rettigheder, ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling. Denne forordning bør 
anvendes i overensstemmelse med disse 
rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Fonden bør understøtte 
medlemsstaternes indsats for at gøre en 
ende på hjemløshed i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets beslutning af 
14. september 2011 om en EU-strategi for 
hjemløshed1.
_____________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

I denne forordning forstås ved: (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2
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 fastsætter i 
samarbejde med partnerorganisationerne, 
og som er godkendt af de pågældende 
nationale myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2
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. en
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Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2
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 
risikerer materielle afsavn og 
fødevaremangel, navnlig hjemløse, børn 
og husstande med børn –, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2
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 reintegrere 
disse personer i samfundet og gøre dem i 
stand til at føre en selvbestemt og 
uafhængig tilværelse

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3
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1. 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.

1. 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 og 
fremme bæredygtige løsninger til 
udryddelse af fødevarefattigdom. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager materiel bistand og bistand fra 
ledsageforanstaltninger, samt dets 
indvirkning på støttestrukturer for de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4
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 og elementære 
forbrugsgoder, herunder startpakker, til 
personlig brug for de endelige modtagere
via partnerorganisationer, som er udvalgt 
af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4
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, herunder 
pilotprojekter, som supplerer uddelingen af 
fødevarer og varer, og som bidrager til 
social inklusion af og en sundere livsstil og 
kost hos de socialt dårligst stillede 
personer og til beskyttelse af deres 
menneskelige værdighed. 

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4
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 ved 
at skabe en europæisk ramme for politiske 
retningslinjer for fondens vigtigste 
aktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
14. Støtte fra fonden skal gennemføres i 
tæt samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne.

3. Støtte fra fonden skal tildeles i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen, 
medlemsstaterne og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet og 
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partnerorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
4a. Under forberedelsen af de 
operationelle programmer arbejder 
medlemsstaterne tæt sammen med de 
kompetente regionale, lokale og øvrige 
offentlige myndigheder samt med de 
organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder organisationer, 
der bekæmper fattigdom, og 
partnerorganisationer, som repræsenterer 
de socialt dårligst stillede personer, og de 
organisationer, der uddeler materiel hjælp 
til socialt dårligt stillede personer.

Or. en

(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
17. 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, 
især EU-foranstaltninger inden for 
sundhed.

Or. en
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(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
21. 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 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 og relaterede 
programmer og operationer.

Or. en

(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
22. 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 som 
fremmer en sundere livsstil og kost.

Or. en
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(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

11 a. Fødevarer udvælges ud fra 
principperne om ernæringsmæssig 
balance og skal fremme de endelige 
modtageres sundhed og trivsel. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og, hvor det er relevant, for 
varer, navnlig med henblik på at mindske 
fødevarespild.

Or. en

(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
23. 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, herunder 
retningslinjer for ernæring. Der tages 
hensyn til klimatiske, sundhedsmæssige og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant. 

Or. en

(Den fejlagtige nummerering i den engelske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

12a. Kommissionen, medlemsstaterne og 
partnerorganisationerne bidrager til 
bekæmpelsen af fødevarespild i alle led af 
distributionskæden.

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … 
(CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, 
under hensyntagen til følgende indikatorer, 
som er fastlagt af Eurostat:

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
(a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn

(a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn, navnlig 
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fødevarefattigdom

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7
(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, navnlig frisk 
frugt, grøntsager, hele korn og 
bælgfrugter, og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9
1. Medlemsstaten kan forelægge en 
anmodning om ændring af det 
operationelle program. Denne anmodning 
ledsages af det ændrede operationelle 
program og en begrundelse for ændringen.

1. En medlemsstat kan forelægge en 
anmodning om ændring af det 
operationelle program. Denne anmodning 
ledsages af det ændrede operationelle 
program og en begrundelse for ændringen.

Or. en
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Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 10 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platform Samarbejde og udveksling af bedste 
praksis

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10
1. 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.

1. Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning, 
netværkssamarbejde og innovation samt 
formidling af relevante resultater i 
forbindelse med fonden.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10

1a. Kommissionen skal i den forbindelse 
desuden lette tværnationale aktiviteter, 
såsom studiebesøg og peerevalueringer, 
med inddragelse af partnerorganisationer.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10
2. Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte.

2. Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte og aflægger efterfølgende rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Overskrift III – Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Nationalt overvågningsudvalg

1. Hver medlemsstat nedsætter et 
overvågningsudvalg, som sikrer en 
effektiv gennemførelse af dens 
operationelle program.
2. Overvågningsudvalget skal omfatte de 
kompetente regionale, lokale og øvrige 
offentlige myndigheder samt de organer, 
der repræsenterer civilsamfundet, 
herunder organisationer, der bekæmper 
fattigdom, og partnerorganisationer, som 
repræsenterer de socialt dårligst stillede 
personer, og de organisationer, der 
uddeler materiel hjælp til socialt dårligt 
stillede personer.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 Artikel 11

8a. Kommissionen forelægger et 
sammendrag af de årlige 
gennemførelsesrapporter og de endelige 
gennemførelsesrapporter for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12
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 samt de nationale organer, 
der repræsenterer civilsamfundet og 
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. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12
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3. Medlemsstaterne sikrer en passende 
opfølgning på eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen efter mødet.

3. Medlemsstaterne sikrer en passende 
opfølgning på eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen efter mødet og henviser 
dertil i gennemførelsesrapporten for det 
eller eventuelt de efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14
(fa) hvordan de forventede output 
bidrager til fondens mål

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14
(fb) den effektive inddragelse af 
interessenter, herunder civilsamfundet og 
ngo'er, i udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 Artikel 15
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. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 Artikel 15
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. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
denne metodologi efter høring af de 
berørte parter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 Artikel 15
3. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af operationelle 
programmer.

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
evaluere operationelle programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15
3a. Kommissionen foretager senest i 
marts 2018 en midtvejsevaluering af 
fonden og fremsender den til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17
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 særligt rettet 
mod de socialt dårligst stillede personer 
samt mod den brede offentlighed og 
medierne. De skal fokusere på EU's rolle 
og sikre, at støtten fra fonden synliggøres 
på en sådan måde, at de endelige 
modtagere ikke stigmatiseres. 

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17
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1. Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
opsætte mindst én plakat med information 
om operationen (minimumsstørrelse A3) 
med omtale af den finansielle støtte fra EU 
på et sted, som er umiddelbart synligt for 
offentligheden, på alle steder, hvor der 
uddeles fødevarer, varer og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 
dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

1. Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
opsætte mindst én plakat med information 
om operationen (minimumsstørrelse A3) 
med omtale af den finansielle støtte fra EU 
på et sted, som er umiddelbart synligt for 
offentligheden, på alle steder, hvor der 
uddeles fødevarer, varer og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, og på en sådan 
måde, at de endelige modtagere ikke 
stigmatiseres, undtagen hvis dette ikke kan 
lade sig gøre på grund af særlige forhold 
ved distributionen.

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Artikel 18
1. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program må højst udgøre 
85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter.

1. Finansieringssatsen for hvert 
operationelt program skal udgøre 100 % af 
de støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Artikel 18

2. Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af et operationelt program 
fastsætter den medfinansieringssats, som 
finder anvendelse på det operationelle 
program, og den maksimale støtte fra 
fonden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Artikel 18

3a. EU-støtten i form af de 
mellemliggende betalinger og betalinger 
af den endelige saldo må dog ikke være 
højere end den maksimale støtte fra 
fonden som fastsat i Kommissionens 
afgørelse om godkendelse af det 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer
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1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:
Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/20107.
Hvis den pågældende medlemsstat ikke 
har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/20028.
Medlemsstaten får stillet finansiel støtte til 
rådighed i henhold til traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21
1. Fødevarer og varer til hjemløse eller til 1. Fødevarer og varer til personlig brug for
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børn kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

de endelige modtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. en

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21
2. De kan også indkøbes af et offentligt 
organ og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21
4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
de socialt dårligst stillede personer.

4. Fødevarerne og den materielle bistand 
uddeles som udgangspunkt gratis til de 
socialt dårligst stillede personer. Hvis det 



PR\925480DA.doc 33/38 PE504.202v01-00

DA

er planlagt inden for rammerne af det 
operationelle program, kan 
partnerorganisationerne anmode de 
endelige modtagere om at betale op til 
10 % af den pågældende fødevares eller 
vares markedspris.

Or. en

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 Artikel 24
(a) udgifter til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
brug for hjemløse eller for børn

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 Artikel 24
(b) udgifter til transport af fødevarer eller 
varer til partnerorganisationernes lagre, 
hvis det er et offentligt organ, som 
indkøber fødevarerne eller de elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

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

Or. en
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Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 Artikel 24
(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

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

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har som led i sin Europa 2020-strategi sat sig det mål at mindske 
antallet af personer, som risikerer fattigdom eller social udstødelse, med mindst 20 millioner 
inden 2020. 

Den økonomiske og finansielle krise øger imidlertid fattigdommen og risikoen for social 
udstødelse i hele EU. Næsten 120 millioner europæere – en stigning på seks millioner på to år 
og nu næsten en fjerdedel af den samlede befolkning – risikerede fattigdom eller social 
udstødelse i 2011. Over 40 millioner lider store materielle afsavn. Én ud af ti under 60 år bor i 
husstande med lav arbejdsintensitet.

Et af de vigtigste tegn på materielt afsavn er manglende adgang til fødevarer af passende 
kvantitet og kvalitet. 43 millioner europæere har ikke råd til et måltid indeholdende kød, 
kylling eller fisk (eller et tilsvarende vegetarisk indhold) hver anden dag, hvilket af 
Verdenssundhedsorganisationen betragtes som et grundlæggende behov. Børn er særlig 
følsomme over for fødevarefattigdom, og dårlige spisevaner kan skade hjernens udvikling, 
indlæringsevnen og helbredet fremover. 

En særlig alvorlig form for materielt afsavn er hjemløshed. Det er svært at sætte tal på 
hjemløshed, men det skønnes, at der var 4,1 millioner hjemløse i hele Unionen i 2009/10. 
Krisen øger antallet af hjemløse, og familier med børn, unge (en forøgelse på 20 % i Danmark 
og 15 % i Nederlandene) og personer med indvandrerbaggrund udgør en større og større andel 
af de hjemløse.

I 2011 risikerede over 25 millioner børn fattigdom eller social udstødelse i EU. Næsten seks 
millioner børn går aldrig i nyt tøj (som ikke er genbrugstøj), og næsten fem millioner har ikke 
to par sko i den rigtige størrelse. Hele Europas sociale og økonomiske fremtid afhænger 
blandt andet af vores evne til at sikre, at forarmelse ikke går i arv fra generation til generation, 
og alligevel er risikoen for fattigdom eller social udstødelse større for vores børn end for 
befolkningen for helhed (27,1 % sammenlignet med 23,5 %). I kun fem medlemsstater 
(Cypern, Danmark, Finland, Slovenien og Sverige) var børns risiko for fattigdom eller social 
udstødelse lavere end for befolkningen som helhed. Selv i de medlemsstater, hvor den 
generelle risiko for fattigdom eller social udstødelse er stabil, er børns risiko stigende (f.eks. i 
Tyskland). Børn, som lider materielle afsavn, har færre chancer end deres bedrestillede 
jævnaldrende for at klare sig godt i skolen og realisere deres fulde potentiale.

Samtidig har den økonomiske og finansielle krise forringet mange medlemsstaters mulighed 
for at støtte de mennesker, der risikerer fattigdom og social udstødelse. I 2011 var antallet af 
mennesker i risikogruppen nået op på 2008-niveau, og de fleste medlemsstater gør ikke 
fremskridt hen imod deres nationale 2020-mål for fattigdom og social udstødelse. 

Det vigtigste EU-instrument til fremme af beskæftigelsesegnetheden, bekæmpelse af 
fattigdom og fremme af social inklusion er og vil fortsat være Den Europæiske Socialfond 
(ESF). Men på grund af ESF's "beskæftigelsesaktiveringsrationale" er de, der har de mest 
grundlæggende behov, ofte for langt fra arbejdsmarkedet (f.eks. børn) eller så udstødte, at de 
ikke kan drage fordel af fondens interventioner (f.eks. hjemløse).



PE504.202v01-00 36/38 PR\925480DA.doc

DA

EU har siden 1987 afviklet programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer, hvorigennem medlemsstaterne har kunnet overdrage offentlige lagre af 
overskydende fødevarer (interventionslagre) til distribution som fødevarehjælp. Næsten 
19 millioner mennesker nød godt af programmet i 2011. Antallet af deltagende medlemsstater 
er steget fra ni i 2001 til 20 i 2012, om end en række medlemsstater, herunder Tyskland, 
Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Danmark, ikke længere deltager i programmet. Ud 
over en række mindre socialpolitiske eksperimenter, som støttes af EU, er programmet for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer aktuelt det eneste EU-program, 
der når ud til dem, der lever på kanten af samfundet. Programmet er siden oprettelsen blevet 
en vigtig støttekilde for organisationer, der yder fødevarehjælp. Selv om programmet aldrig 
har haft til formål at afskaffe fødevarefattigdommen i medlemsstaterne, anfører 
organisationer, der beskæftiger sig med programmet og hjælpeydelser, at støttens 
"forudsigelighed" er afgørende for, at de kan afvikle deres aktiviteter, mobilisere frivillige og
få adgang til andre finansieringskilder og/eller bidrag i naturalier. 

Men med de seneste års reduktion af interventionslagrene og udsigten til, at sådanne lagre vil 
forsvinde, har programmet mistet sit oprindelige grundlag, og det vil blive afsluttet ved
udgangen af 2013. I lyset af efterspørgslen medfører programmets ophør ved udgangen af 
indeværende år – eftersom det ikke umiddelbart afløses af et nyt program – en alvorlig risiko 
for, at mange medlemsstater ikke kan fortsætte deres fødevarehjælpeprogrammer som hidtil. 
Store velgørenhedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer 
fødevarebanker, og organisationer, der arbejder med og på vegne af børn og hjemløse, har 
gentagne gange understreget behovet for fortsat EU-støtte efter 2013. Det samme har Europa-
Parlamentet, EØSU, Regionsudvalget og regionale og lokale myndigheder i hele EU. 

Den foreslåede fonds hovedelementer

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 175, stk. 3, i TEUF. Artiklen giver mulighed for at 
vedtage "særlige aktioner" ud over strukturfondene med det formål at "styrke [EU's]
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed" (artikel 174 i TEUF)".

Med de foreslåede 2,5 mia. EUR til fonden for perioden 2014-2020 etableres et nyt, bredere 
instrument, som bygger delvis på erfaringerne fra programmet for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede personer, idet nationale ordninger til afhjælpning af fødevaremangel 
støttes, mens en andel af programmets ressourcer afsættes til materiel bistand i form af 
nonfoodprodukter til hjemløse og/eller børn og til ledsageforanstaltninger til reintegration af 
de personer, der har fået bistand.

Fonden skal være rettet direkte mod de socialt dårligst stillede personer eller husstande i 
medlemsstaterne, hvis behov for bistand er blevet fastslået af de nationale myndigheder eller 
partnerorganisationer, eller indirekte gennem uddeling af fødevarer og varer til hjemløse eller 
børn. Medlemsstaterne skal planlægge og yde bistand i overensstemmelse med deres 
nationale ordninger, ligesom de eller partnerorganisationerne skal fastlægge kriterierne for 
støttetildelingen. 

Fonden gennemføres ved delt forvaltning baseret på et forenklet samhørighedspolitisk 
gennemførelsessystem (dvs. et syvårigt operationelt program pr. medlemsstat med forenklede 
omkostningsmuligheder og strømlinet økonomisk forvaltning). Partnerorganisationerne 
udgøres af offentlige organer eller ngo'er, som skal distribuere bistanden direkte og endvidere 
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gennemføre ledsageforanstaltninger til social inklusion. 

Konklusion

Støtten, der skal ydes af den foreslåede fond, bør ikke ses som en erstatning for de omfattende 
politikker, der er nødvendige for at mindske og på sigt udrydde fattigdom. Dette er fortsat en 
udfordring for både EU og medlemsstaterne.

Desuden er de ressourcer, der foreslås afsat til denne fond, yderst begrænsede og langt fra 
tilstrækkelige. Det anslås, at fonden årligt vil kunne hjælpe to millioner mennesker på EU-
plan, hvilket er blot en tyvendedel af den andel af befolkningen, der er alvorligt materielt 
dårligt stillet, (mens ca. fire millioner anslås at få gavn af den potentielle løftestangseffekt). 
Til sammenligning bruger det amerikanske landbrugsministerium årligt ca. 100 milliarder 
USD på at dække fødevarebehovet hos støtteberettigede husstande, kvinder, spædbørn og 
børn. 

Når det er sagt, hilses Kommissionens forslag velkommen. Gennem den nye fond kan EU 
fortsætte arbejdet med at afhjælpe nogle af de alvorligste former for fattigdom og social 
udstødelse i Europa. I denne forbindelse hilses Kommissionens konkrete forslag vedrørende 
betalinger til støttemodtagere (artikel 39) og forfinansiering (artikel 41) særligt velkommen. 
Det samme gælder bestræbelserne på at forenkle gennemførelsesprocedurerne: Den 
administrative byrde, navnlig for partnerorganisationer, bør minimeres mest muligt. 

Fokusset på personer, der risikerer materielle afsavn og fødevaremangel, navnlig hjemløse, 
børn og husstande med børn, og på ledsageforanstaltninger til social inklusion vil løse nogle 
af de værste og mest alvorlige former for afsavn og desuden styrke EU's igangværende og 
planlagte indsats på disse områder. 

Ved hjælp af den foreslåede EU-platform kan medlemsstaterne, partnerorganisationerne og 
andre aktører lære af hinanden og anlægge mere strategiske tilgange til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse.

Den vil også bidrage til opfyldelsen af andre EU-politikker, herunder på områderne for 
folkesundhed og fødevarespild.

Alt i alt har fonden trods sine begrænsninger potentiale til at spille en vigtig rolle i 
forbedringen af livet for mennesker på kanten af samfundet, navnlig de hjemløse og børn med 
materielle afsavn samt husstande med børn med materielle afsavn, og give dem et værdigt liv. 
Den vil kunne hjælpe mange ud af fattigdom og eventuelt i beskæftigelse, hvorved den så 
også vil bidrage til at opfylde Europa 2020-strategiens mål for beskæftigelse og social 
inklusion.

Dette nye initiativ er i lyset af den (stigende) fattigdom og sociale udstødelse i hele EU og den 
kendsgerning, at det vil tilføre europæisk merværdi, både nødvendigt og fuldt ud berettiget, 
især set på baggrund af Europa 2020-strategien samt de igangværende og fremtidige 
initiativer i forhold til børnefattigdom og hjemløshed.

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2010 ser EU's borgere næst efter arbejdsløshed 
bekæmpelse af fattigdom som EU's største udfordring. 
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Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fremhæver respekten for den 
menneskelige værdighed og solidaritet som EU's grundlæggende værdier. Traktatens artikel 3 
fastsætter, at Unionens mål er at "fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", 
og forpligter Unionen til at arbejde for at sikre sociale fremskridt, fremme social retfærdighed 
og beskytte børns rettigheder. 

En ny europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede, som tager udgangspunkt i 
erfaringerne fra programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, 
vil være en udmøntning af Unionens grundlæggende værdier og principper og en konkret 
anerkendelse af, at EU er parat til at gøre sit for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse.


